
 

 
En nationell succé 
 

1997 var det premiär för Mästarcupen för flickor 14 år. Vi bjöd in distriktsmästarna från hela Sverige och strax hade vi vårt första startfält med 16 lag. 

Men det finns en historia bakom och den som bäst kan berätta den är Ulf Bergwall, som ansvarade för damsektionen. Så här minns Ulf att det gick till: 

 

”Min dotter Elin spelade i Hertzögas framgångsrika f-82 lag, som också innehöll lirare som Lisa Mellberg, Emma Stefansson, Susan Akhan, Anna 

Ohlsson, Sara Byström, Lina Kinell med flera. Det var ett riktigt kanonlag som sökte kvalificerat motstånd och det fanns inte att få i det egna distriktet. 

Så måste det rimligen vara i många distrikt, resonerade jag, eftersom tjejfotbollen inte har samma bredd som pojkdito. Jag hade också en inspirations-

källa på nära håll i form av FBK:s Sverigecupen för distriktsmästare i åldern P-14. 

 

Det kunde vara kul att möta nationellt motstånd, så det var bara att sätta sig i telefonen och höra med kollegorna ute i riket. Jodå, intresse fanns och 

särskilt bland Norrlandslagen. De såg fram emot att dra söder ut för att få spela på gräs i början på säsongen, för vi hade listigt nog lagt turneringen 

till mitten på maj och om möjligt i anslutning till pingsthelgen.  

 

Ironiskt nog så tog förberedelser och underhandskontakter så lång tid att det inte blev aktuellt för ”mina” f-82 att vara med i cupen. Det blev f-83 som 

blev först ut och Hertzögas tjejer har hävdat sig bra, som bäst 3:a, trots att de inte ställt upp som värmländska distriktsmästare”.  

 

”Det jag främst tar med mig från mina år med cupen är den gemenskap och samsyn på tjejfotboll som skapades under några intensiva cupdagar varje 

år”, avslutar Ulf Bergwall. 

 

Tidigare segrare 
 

1997: Borås GIF - Västergötland 

1998: AIK - Stockholm 

1999: Triangelns IK - Södermanland 

2000: Nacka/Boo FF - Stockholm 

2001: Falu BS - Dalarna 

 

 

2007: AIK - Stockholm 

2008: Boo FF - Stockholm 

2009: Bele Barkarby FF - Stockholm 

2010: Hammarby IF DFF - Stockholm 

2011: Alnö IF – Medelpad 

2002: Bele Barkarby IF – Stockholm 

2003: Forssa BK - Dalarna 

2004: IF Brommapojkarna – Stockholm 

2005: IFK Kumla - Örebro 

2006: Umeå Södra FF - Västerbotten 


