
Trångfors IF från då till nu... 
 

Då: 
 

Trångfors IF bildades den 12 juni 1962 och vår Ishockeyplan färdigställdes samma år. 

 

Under hösten 1963 uppsattes en införskaffad barack som klubbstuga. Allt arbete utfördes av medlemmarna. Åren 1974 

fattade man beslut i föreningen om att genomföra en om och tillbyggnad av klubbstugan, även denna utfördes till största 

delen av duktiga medlemmar. Invigning av klubbstugan, numer kallad Forsgården skedde 20 november 1976 av 

dåvarande kommunalrådet R Bergmark. 

 

Något år senare upprustades också den gamla klubblokalen, som då fick en gjuten cementplatta samt att nytt golv, vägg 

och takbeklädnad lades invändigt. Konstruktionen på yttertaket förstärktes också vid denna tidpunkt. Arbetet med 

fotbollsplanen påbörjades i början på 80-talet, sommaren 1983 fortsatte arbetet med syfte att anlägga två fotbollsplaner 

varav den ena med gräs och den ena med grus, gräsplanen blev klar 1986.  

 

6/6 1992 Firades 30-årsjubileum med aktiviteter under dagen samt middag med dans i stora tält under kvällen. 

 

Vår grusplan utökades till full storlek 1993 och kompletterades följande år med skyddsnät och belysning för att 

möjliggöra kvällsträning under den "mörka" säsongen. Under 1993 asfaltbelades ishockeyplanen för att möjliggöra 

tennisspel och basket samt inlines och skateboardåkning under sommarhalvåret. 

 

Under 1994 spelades ett TV-program in från Gothia Cup i Göteborg, det var TV 2 som stod för programmet som följde 

ett pojklag från Brasilien samt ett flicklag från Trångfors IF, programmet var mycket bra och skildrade skillnader mellan 

de olika lagen som råder. 

 

Sommaren 1995 påbörjades arbetet med att färdigställa ytterligare fotbollsplaner, dessa färdigställdes för att sedan tas i 

bruk under senhösten 1997, vägar och P-platser rustades upp samma år. 

 

31 oktober 1998 arrangerade Trångfors IF Jubel Hockey Night, en välgörenhetsmatch mellan Bodens Kanoner och Pripps 

Hockey Stars (ett stort antal landslagsstjärnor), denna match var ett samarrangemang mellan TIF och barncancerfonden 

och blev en stor framgång både arrangörsmässigt och sportsligt men även en ekonomisk succé, mycket tack vare den 

projektgrupp som jobbade med detta projekt, en stor summa pengar kunde lämnas över till barncancerfonden, allt detta 

var en repris på arrangemanget av TIF 1989 som även då blev en stor framgång.  

 

Nu: 
 

Trångfors IF har idag c:a 900 medlemmar fördelade på c:a 260 familjer och ett antal enskilda, föreningens verksamhet 

ökar kontinuerligt, en vaktmästare ansvarar för såväl Forsgården som ishockey och fotbollsplanerna. Aktiviteter som för 

närvarande bedrivs är: Fotboll med c:a 160 flickor (Tjejer) c:a 30 st tränare och ledare som sysselsätter flickorna med 

fotboll i stort sett hela året samt ett stort antal duktiga människor som jobbar i styrelse och fotbollssektion. I år har det 

satsats stort på sektionen och vi har lyckats få massor med folk att engagera sig. 

 

Föreningen deltar med många lag i nationella och internationella cuper. Trångfors IF:s stora satsning på breddverksamhet 

har de senaste åren börjat ge resultat även i den absoluta toppen, vi har numer ett stort antal segrar i cuper såsom Piteå 

summer games m.m. Efter flera seriesegrar under åren 94-97 avslutade TIF säsongen 96 med ett enastående resultat. 

 

Ytterligare ett antal serie- och dm-segrar plus några silver och bronsplatser togs. 

 

Den riktigt stora bedriften svarade damlaget för när de efter att ha stupat på mållinjen säsongerna 96 och 97 vann 

damlaget serien i div 4 södra och tog steget upp till div 3.  

 

Hösten 98 bildade vi en farmarklubb till Trångfors IF, detta för att så många spelare som möjligt i TIF skall även 

fortsättningsvis ges möjlighet att spela fotboll med kvalitet, denna klubb kom att heta Trångfors FF och ska spela div 4 

säsongen 99 och framåt. Vårt mål i år är att gå upp till div 3 med detta lag. 

 

Trots vår målsättning att gå upp till div 2 2002 gick det bättre än väntat förra året och vi gick upp av bara farten till div 2. 

Nu har vi fått det angenäma nöjet att skriva om målsättningen.  

 

När detta skrivs så är vi förmodligen bara i början av vår historieskrivning och jag är övertygad om att vi senare har 

mycket att berätta om vår förening, den förening som våra duktiga föregångare så utomordentligt startade och byggde upp 



under 60-talet. 

 

Då kanske den fina förening som TIF är nu med endast högkvalitativ damfotboll på programmet men tidigare så 

idrottsligt mångfacetterade förening med olika idrotter på programmet som Bordtennis, biljard, dans, fotboll, gymnastik, 

ishockey (seriespel herr), kanot, konståkning, motor, orientering, skidor och varpa (varpa på svensk elitnivå). 

 

Ett stort tack till de som var med på den tiden och så framgångsrikt jobbade fram den fantastiska förening vi är idag och 

med hopp om att vi kan utveckla föreningen till vad vi alla hoppas på - i toppen av damfotbollen, i bredden och toppen av 

flickfotbollen samt en god sammanhållning mellan medlemmarna i Trångfors IF. 

 

 

Micke Engström - Ordförande Trångfors IF 


