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Jag bor i Aspudden och har vuxna tvillingdöttrar på 26 år som spelat elitfotboll både i Hammarby och AIK bl a 

ända upp i 20-årsåldern. Jag har en heltidsanställning som flick/ungdomsansvarig på Älvsjö AIK kansli 

Jag har nästan 20 års erfarenhet av tränarskapet mestadels på dam och flicksidan men även perioder med pojklag i 

klubbar som IFK Aspudden, Segeltorp, Djurgården, BP och IFK Haninge. Jag har även jobbat med fotbollsklasser. 

Har även jobbat heltid med fotbollen på Åland under en 4-års period ,då jag först jobbade heltid som 

fotbollstränare för Åland United i damernas högstaliga i Finland. Därefter fick jag jobb som ungdomschef på 

Ålands FotbollsFörbund där jag arbetade i 3 år. I min tjänst var jag bl a ansvarig för utveckling av klubbarna, 

utbildning, ansvarig och tränare för Distriktslagen pojk och flick men även tränare på öns fotbollsgymnasium. 

Flyttade hem 2012. 

Jag har varit sex år nu i Älvsjö AIK och har tillsammans med Stefan (Huvudtränare dam) byggt en riktigt bra 

flickstege för våra lag. Jag tränade vårat duktiga F99 lag (som sedan blev Dam U) under fem säsonger och de var 

väldigt framgångsrika (bl a Sanktanfinal) med stora framgångar och serievinster. Två spelare har blivit uttagna till 

landslagssamlingar och många har figurerat i Distriktslagen. Futsal var också något vi satsade stort på. Nu har hela 

7 st tjejer tagit resan ända upp i damlaget och det är något jag är stolt över. Efter 2016 års säsong tyckte jag det 

var dags för dem att få en ny röst. Så då klev jag av tåget och tränar nu F05 

Som tränare gillar jag passningsorienterade lag där vi är löpstarka och bättre tränade än motståndarna. Jag är en 

”hög press” människa där vi vill styra motståndarlagets anfallsspel och återerövra bollen högt upp i banan. Det 

viktigaste för mig när det kommer till kravställning på mina spelare är hög träningsnärvaro och rätt 

inställning till träning och match. Jag har gamla utbildningarna steg 3 Ungdom och steg 2 senior (vilket 

motsvarar B-diplom) 
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