
OBS-Rutan !! 

Huddinge IF 

Gamla Stockholmsvägen 87H 

141 32 Huddinge 

Telefon: 08 - 711 67 14 

Telefontid: Måndag - torsdag 

12.00-15.00. 

Besökstid: Fredag 09.00-15.00 

Träningstiderna för pe-

rioden v14-43 ligger nu 

ute  på hemsidan un-

der . https://

huddingeif.myclub.se/

menu/pages/7080 

Glöm inte att fylla i 
SISU-lappen vid möten 

och träffar i klubbhuset. 

 

Nu på måndag den  18/5 

så börjar öppethållan-

det av cafeét på Käll-
brinks IP. Meningen är 

att lagen ska turas om 

att hålla cafeét öppet  

och först ut är P05:5-8.  

Öppettiderna kommer 

att vara vardagar 17.00-

20.00 och lördag och 

söndag 09.00-18.00. Mer 

information om café-

verksamheten samt vil-

ka lag som ska bemanna 

hittar ni på hemsidan 
under 

https://huddingeif.mycl

ub.se/menu/pages/708
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På fredagar mellan 

16:00- 18:30 har Hud-

dinge IF målvaktsträ-
ning för pojkar och 

flickor mellan åldrarna 8

-18. För att få vara med 

måste man ha anmält sig 

genom formuläret, samt 

svara på kallelserna 

som kommer veckovis. 

Träningen för pojkar 

och flickor som är 8-12 

år gamla har träning 
16:00- 17:30 de som är 

13 år och uppåt har trä-

ning mellan 17:30-18:30. 

OBS - Ingen avgift på 
dessa träningar. Det är 

alltså helt gratis, det 

enda som behövs göras 

är att anmäla vid intres-

se via formuläret och 

svara på kallelserna! 

Vårens träningar startar 
15/4 och håller på fram 

till 3/6 (7 tillfällen). Hös-

tens träningar är mellan 

26/8-14/10 (7 tillfällen). 

Nyhetsbrev Huddinge IF 

Målvaktsträning Träningstider Cafeét öppnar 

Nummer 1 

2016 

Deli Italia Cup 

Deli Italia cup är slut för 

denna gång. Turnering-

en spelades på 16 pla-
ner på 4 arenor under 

de två första helgerna i 

April. Smmanlagt deltog 

275 lag och närmare 400 

matcher spelades.  

I 5-manna cupen spela-

des det utan att resultat 

rapporterades. I 7-

manna cupen så ann 

följande lag: 

F10: Tullinge TP Kämpa 

F11: Huddinge IF 2 

P10: Vasalunds IF 

P11: AIK 

Stort grattis till dessa lag! 

 

Landslagets fotbollssko-

la ligger först i år. Den 

går av stapeln vecka 24 

och pågår hela veckan, 

måndag till fredag (13-

17/6). 

Brasseskolan ligger allt-

så vecka 25. Den pågår 

måndag till torsdag (20-

23/6). 

Anmälningsformulär 

kommer att komma ut 

under april. Mer infor-

mation om fotbollssko-

lorna kommer senare. 

Fotbollskolor 



I n f o r m a t i o n  f r å n  r e p r e s e n t a t i o n s l a g e n  

Lottningen till kvarts-

finalerna i Stockholm 

Cup är klar. Vi ställs 

mot division 4-laget 

Mälarhöjden IK, pla-

nerad matchdag 15 

maj men då har vi re-

dan seriematch in-

lagd. 

Årets Stockholm Cup 

har nått kvartsfinalstadi-

et, Huddinge IF är ett av 

endast två division 2-lag 

kvar i turneringen. 

Stockholms Fotbollför-
bund har planerat att 

matcherna ska spelas 15 

maj men då har vi serie-

match hemma mot Es-

kilstuna City. Vi får åter-

komma i ärendet.  

          Herr 

Här är lottningen i sin hel-

het: 

Mälarhöjden IK (4) – Hud-

dinge IF (2) 

Tyresö FF (4) – IFK Hanin-

ge (3) 

FC Stockholm Internazio-

nale (3) – Vallentuna BK 

(3) eller Boo FK (2) 

Tullinge TP (5) – IFK Ös-

teråker (4) 

Semifinalerna är inplanera-
de till 19 juni. Klarar vi av 
Mälarhöjden får vi möta 
vinnaren mellan Tyresö och 
Haninge.  

          Dam 

I n f o r m a t i o n  f r å n  U n g d o m s l a g e n  

 

 

 

 

Välkommen Cissi! 

 

Vi välkomnar Cecilia "Cissi" 
Edehult till damtruppen. Cis-

si kommer närmast från Bä-
linge IF. Hon tränade med 
oss större delen av förra året 
men spelade med Bälinge IF, 
då hon inte visste riktigt hur 

det skulle bli med studier 
m.m. I år så tyckte hon att det 
skulle bli för jobbigt att 
pendla mellan och valde att 

spela med oss, vilket vi är 
glada för. 

Välkommen! 

Men karaktären skulle 

igen visa sig vara något 

som våra tjejer har gott 
om och vet hur man 

nyttjar. 

1–1 och 2–1. 

Till och med stoneface 

Lundgren visade käns-

lor på i matchen och 

ville hjälpa domaren 

med vissa domslut. 

I slutsekunderna blev 

det oerhört spännande 
när PK sköt ett skott som 

80 procent av alla på 

planen och runt planen 

trodde gick in i mål. 

Men Siri hade koll. 

– Jag visste att den inte 

skulle gå in. 

Efter matchen blev det 

prisutdelning och laget 

fick en fin pokal och två 

individuella utmärkelser 
i att Vendela och  

Alexandra valdes till 

cupens MVP. 

Det här var coach Lund-
grens första äventyr 

med laget.  

Men inte det sista. 

Kul att få lära känna tje-

jerna och se dem i 

många matchminuter. 

Det är ett roligt lag att 

umgås med och alla i 

laget spelade en bra 

fotboll. Det jag är mest 

nöjd med är hur alla 

kämpade hela tiden. 

Alla ville verkligen vin-

na, säger Lundgren. 

Ingen rast eller vila. 

Träning måndag 11 

april. 

Tack för helgen. 

//F03 

blev mycket tid att tänka 

rätt adressat på grund 

av ett högt tempo. 
1–0, 2–2 och 3–1. 

— Alla matcher var som 

att spela en final. Oer-

hörd hög nivå på mat-

cherna, säger Sundin 

om motståndet och kon-

kurrensen,. 

Gruppetta – till slut. 

Söndag. 

Slutspel. 

Intensiteten vreds upp 

ett varv. 

2–0 mot Boo och final 

mot PK35, där PK för 

övrigt står för 

"bollklubben" om nu 

någon funderat på för-

kortningen. 

Som vanligt släppte tje-

jerna in ett baklänges-

mål tidigt.  

Vilken start på året – 

F03. 

Seger i Champions Cup 
och i tre av fem matcher 

vände tjejerna underlä-

ge. 

– Jag är nöjd med hur 

precis alla tjejerna spe-

lade. Är imponerad 

över lagets insats, säger 

huvudtränare Eleonor 

Lundgren. 

I gruppspelet mötte vi 

Ons, arrangörsklubben 

PK 35 och Pallokissat. 

Tre finska lag som alla 

är i toppen av 03-

klassen i Finland. 

Vi spelade en bra fot-

boll. Mycket spring i 

tjejerna och hyfsat pass-

ningsspel där det inte  

          F03:U 



H u d d i n g e  I F ´ s  s p o n s o r e r  2 0 1 6  



K o m m a n d e  M a t c h e r  p å  K ä l l b r i n k  

 
2016-04-15 20:00 P18-kval till U19 Huddinge IF 1 - Tyresö FF 

2016-04-16 10:00 P13-3I Huddinge IF 2 - Enskede IK Grön 

2016-04-16 10:00 F 9-13 Huddinge IF 1 - Örby IS Blå 

2016-04-16 11:00 P 9-39 Huddinge IF 8 - Stuvsta IF 1 

2016-04-16 11:00 P10-25 Medel Huddinge IF 21 - Bagarmossen Kärrtorp BK G2M 

2016-04-16 11:15 P13-4G Huddinge IF 5 - Segeltorps IF 6 

2016-04-16 12:00 P10-28 Medel Huddinge IF 1 - Norsborgs IF 1 

2016-04-16 12:00 P 9-38 Huddinge IF 3 - Älvsjö AIK FF Röd 2 

2016-04-16 13:00 F11-13 Lätt Huddinge IF 1 - Rönninge Salem Fotboll 2 

2016-04-16 13:00 P 9-41 Huddinge IF 5 - IFK Aspudden-Tellus Gul 3 

2016-04-16 14:00 F11- 7 Medel Huddinge IF 3 - Vendelsö IK 1 

2016-04-16 14:00 P 9-37 Huddinge IF 4 - Enskede IK Grå 2 

2016-04-16 15:00 F 8-11 Huddinge IF 1 - Tyresö FF Blå 

2016-04-16 15:00 P17-3B Huddinge IF 3 - IF Brommapojkarna 4 

2016-04-17 09:00 P12:9-24 Lätt Huddinge IF 6 - Pappas Pojkar FF 

2016-04-17 10:00 P 8-36 Huddinge IF 2 - Rönninge Salem Fotboll 1 

2016-04-17 10:15 P14-2C Huddinge IF 1 - Boo FF 1 

2016-04-17 11:00 P11-39 Lätt Huddinge IF 5 - IFK Tumba FK Blå 

2016-04-17 11:00 P 8-37 Huddinge IF 3 - Pappas Pojkar FF Vit 

2016-04-17 12:00 F10- 8 Medel Huddinge IF 2 - Mälarhöjden IK Fotboll 1 

2016-04-17 12:00 P 8-35 Huddinge IF 12 - Tullinge TP FK Gul 

2016-04-17 13:00 P10-26 Medel Huddinge IF 11 - Segeltorps IF 4 

2016-04-17 13:00 P17-1 Huddinge IF 1 - Djurgårdens IF FF 1 

2016-04-17 14:00 P10-44 Lätt Huddinge IF 3 - IFK Aspudden-Tellus Röd 4 

2016-04-17 15:00 P10-43 Lätt Huddinge IF 12 - Älvsjö AIK FF Gul 

2016-04-17 17:30 Division 2 Östra Svealand Huddinge IF - Södersnäckornas BK 

2016-04-17 17:45 P16-3C Huddinge IF 2 - Saltsjöbadens IF 1 

2016-04-20 19:00 Reserv Div 1-3 Södra Huddinge IF - Värmdö IF 

2016-04-20 20:00 P16-2C Huddinge IF 1 - Hammarby IF FF 3 

2016-04-20 20:00 Damer 5 C Huddinge IF B - Järla IF FK B 

2016-04-22 20:00 P16-kval till U17 Huddinge IF 1 - IFK Haninge 1  

http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=62446
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3314024
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63396
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3337404
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63582
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3346875
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63895
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3368995
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63836
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3360331
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63404
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3338376
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63839
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3360604
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63894
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3368907
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63459
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3344569
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63897
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3369146
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63453
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3344079
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63893
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3368816
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63592
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3347848
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63345
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3314643
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63684
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3350080
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63933
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3372609
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=62566
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3326312
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63761
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3357920
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63934
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3372697
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63464
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3345273
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63932
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3372516
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63837
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3360423
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63344
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3314152
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63855
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3361819
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63854
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3361726
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=62418
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3199004
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63353
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3315912
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=62754
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3236037
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=63346
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3316094
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=62707
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3250302
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=table&ftid=62517
http://www.stff.se/foreningar/foreningens-matcher/?scr=result&fmid=3388474

