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Breddfotbollen utövas här i Skåne bland 9.100 damer, 
33.500 herrar och 28.400 ungdomar. Över 18.000 matcher 
tillsätts av Skåne FF och döms av våra 540 distriktsdo-
mare. Spelarna utvecklas och njuter av möjligheten att 
kunna göra det som de älskar, nämligen spela fotboll. I 
denna stora organisation finns många eldsjälar som lägger 
oerhörd mycket tid och engagemang vilket är enormt vär-
defullt för fotbollen och i synnerhet för hela samhället. Jag 
tänker på alla er domare, ledare, tränare, alla ni kanslister, 
förtroendevalda, matchobservatörer, domarobservatörer, 
matchvärdar, domarinstruktörer och alla ni andra fot-
bollsfunktionärer som bidrar på olika sätt så att fotbollen i 
Skåne kan rulla vidare. 

Ert arbete gör stor samhällsnytta. UEFA har presenterat 
en studie av breddfotbollens effekter på svenska samhäl-
let. Studien visar att värdet av de positiva ekonomiska, 
sociala samt hälsomässiga effekterna som skapas uppgår 
till 23 miljarder kronor per år. För vår del här i Skåne 
värderas samhällsnyttan till nästan 2 miljarder kronor 
årligen.

Det är mycket starka argument för att politiker och be-
slutfattare ska lyssna och prioritera era önskemål och be-
hov så att breddfotbollen får de resurser som den kräver.

Bredden skapar eliten. Det är tack vare det fantastiska 
arbetet kring breddfotbollen som vi i Skåne kan represen-
tera 7 FIFA domare, 17 elitdomare, 6 allsvenska lag, 
1 lag i  superettan, 1 lag i elitettan och 12 lag i div 1.

Matchatmosfären blev bättre under 2018, vilket beror på 
flera olika faktorer.

Under 2018 genomfördes Grön Kort-Utbildningen för 
2000 ledare i Skåne. Utbildningen fokuserar på att göra 
matchmiljön positivare, tryggare, roligare och utvecklande 
för unga spelare och domare. Utbildningen kommer att 
fortsätta och ännu fler ledare kommer att utbildas.

Den andra faktorn är den höga kvalitén på domar-
utbildningar och fortbildningar. 2018 genomfördes en 
extrautbildning i värdegrundsfrågor för alla Skånska do-
mare. Viktiga frågor som diskrimineringsgrunder, normer, 
jämlikhet och jämställdhet var i fokus.

Våra distriktinstruktörer blev utbildade i pedagogik, 
det vill säga hur de förmedlar kunskap till domarna på 
sina kurser. Kursen var utvecklande och blev mycket 
uppskattad. Vår satsning på utbildningarna kommer att 
fortsätta även 2019.

Hälsoprojekt med fokus på träning är också en faktor 
som påverkar matchmiljön. Bättre tränade domare, som 
mår bra och kan vara närmare situationerna i matchen, 
ger förtroende och trygghet.

Tack alla ni i Skånes fotbollsfamilj 
och lycka till säsongen 2019!

Hossein Karbassi
Styrelseledamot

Skånes Fotbollförbund

Vi går mot ljusare tider
Fotbollssäsongen har redan börjat. Vi går mot varmare, 
ljusare och bättre tider. Överallt ser jag barn, ungdomar 
och vuxna som leker, tränar och spelar fotboll.

På skolgården ser jag den nya killen som nyligen kommit 
till Lund från krigets Syrien. Han spelar fotboll med andra 
elever och det fungerar utmärkt. Senare på dagen berättar 
jag för pojkens mamma att det finns möjlighet för sonen 
att träna med en klubb i närheten. Glädjen är stor i famil-
jen, integrationen är i gång, språket utvecklas, nya vänner 
och nya möjligheter.  

Ledare
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Utgivningsplan 2019
 Materialdag Utgivningsdag
Nr 1 23 januari 11 februari
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Information om
Förbund • Domarverksamhet • Förening • Anläggning 

• Marknad • Tävling • Utbildning • Fogis 
Aktuellt • Matchbanken

www.skaneboll.se
Omslaget
Match i herrarnas division 5 den 7 april 
mellan Torna Hällestads IF och Gärsnäs AIS 
Foto: Micke Dahl
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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 
med Skånes Fotbollförbund
den 2 mars 2019 på Scandic Star Hotel i Lund

§1 Mötets öppnande och dagordningens fastställande
Skånes Fotbollförbunds ordförande Claes Ohlsson hälsar 
föreningarnas ombud, gäster, pristagare samt övriga väl-
komna och förklarade mötet öppnat och håller i samband 
med detta, ett inledningsanförande angående det gångna 
fotbollsåret samt en del framtidsfrågor. 

§2 Mötets behöriga utlysande
Kallelse har sänts ut till föreningarna den 7 januari 2019 
samt varit utlyst på förbundets hemsida från samma 
datum. Årsberättelsen är utsänd den 11 februari 2019 och 
även den varit tillgänglig på förbundets hemsida från 
detta datum. Mötet förklarades i laga ordning vara utlyst.

§3 Val av fullmaktsgranskare
Till fullmaktsgranskare utsågs, Richard Johnsson.

§4 Upprop och godkännande av fullmakter
Vid uppropet är 70 föreningar, representerande 168 röster 
närvarande. Det verkställda uppropet fastställs att gälla 
som röstlängd. (bifogas protokollet).

§5 Val av ordförande för mötet
Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson 
väljs att leda årsmötesförhandlingarna.

§6 Val av sekreterare för mötet
Skånes Fotbollförbunds VD Peter Ekvall väljs att föra 
dagens protokoll.

§7 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden 
justera protokollet
Johan Andersson, Kristianstads DFF och Ann Åman, 
Kvarnby IK väljs att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll.

§ 8 Val av rösträknare
Johan Andersson, Kristianstads DFF och Ann Åman, 
Kvarnby IK väljs till rösträknare för mötet.

§9 Styrelsens, utskottens samt revisorernas berättelser
Styrelsens, utskottens och revisorernas berättelser finns 
redovisade i årsberättelsen och anses därmed vara före-
dragen. Årsberättelsen läggs med årsmötets godkännande 
till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning i enlighet 
med redovisad årsredovisning.

§11 Beslut med anledning av distriktets resultat enligt 
den fastställda balansräkningen
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att 
årets resultat – 80 466 kronor balanseras mot kapitalbe-
hållningen.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslutar årsmötet att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen 
omfattar.

§13 Val av distriktsordförande för tiden till och med 
nästkommande ordinarie årsmöte
I enlighet med valberedningens förslag beslutar årsmötet 
omval av Claes Ohlsson till distriktsordförande för tiden 
till och med nästkommande ordinarie årsmöte.

§14 Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
I enlighet med valberedningens förslag beslutar årsmötet 
omval av Per Sandberg och Hossein Karbassi samt nyval 
av Tanja Pihlblad.

§15 Val av revisorer jämte två suppleanter för tiden till 
nästkommande ordinarie årsmöte
I enlighet med valberedningens förslag beslutar årsmötet 
omval av Per-Olow Rosenquist och Rickard Johnsson till 
revisorer samt omval av Kent Rickbo och Göran Bengts-
son till revisorssuppleanter för tiden till och med näst-
kommande ordinarie årsmöte.

§16 Val av ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets 
representantskap, jämte personlig suppleant för denne
I enlighet med valberedningens förslag beslutar årsmötet 
omval av Martin Åkerman som ordinarie ledamot och 
Göran Nilsson som personlig suppleant.

§17 Val av ombud till Svenska Fotbollförbundets 
förbundsmöte
I enlighet med valberedningens förslag beslutar årsmötet 
att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till Svenska 
Fotbollförbundets förbundsmöte.

§18 Val av ombud till Skånes Idrottsförbunds 
förbundsmöte
I enlighet med valberedningens förslag beslutar årsmö-
tet att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till Skånes 
Idrottsförbunds förbundsmöte.

§19 Val av ordförande samt fyra ledamöter att utgöra 
valberedning till nästkommande ordinarie årsmöte
Årsmötet beslutar att till ledamöter, med personliga supp-
leanter i valberedningen för årsmötet 2019 välja:
Göran Nilsson, ordförande med Per-Eric Persson som 
personlig suppleant
Anders Wendel, ledamot med Christer Nilsson 
som personlig suppleant
Marie Svenesson, ledamot med Susanne Moberg 
som personlig suppleant
Bo Månsson, ledamot med Åke Carlsson 
som personlig suppleant
Lars-Olof Hansson, ledamot med Mats Rengbo 
som personlig suppleant

§20 Fastställande av budget för 2019
Årsmötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till 
budget för 2019.

Årsmötet 2019 Lördagen den 2 mars 2019 Scandic Star Hotell i Lund
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§21 Fastställande av arbetsplan
Förslaget till arbetsplan redovisas i årsmöteshandling-
arna och anses härmed föredragen. Årsmötet beslutar att 
fastställa arbetsplanen.

§22 Meddelande och förslag från distriktsstyrelsen
Inga förslag föreligger.

§23 Distriktsstyrelsens förslag med anledning av 
motioner, som före den 1 november 2018, inkommit till 
distriktsstyrelsen från röstberättigad förening
Inga motioner föreligger

§24 Meddelande och förslag angående motioner och 
förslag till Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte
Inga motioner föreligger

§25 Rapport från Skånes Fotbollförbunds representantskap
Representantskapets rapport är angiven i verksamhets-
berättelsen och anses därmed vara föredragen. Årsmötet 
beslutar att godkänna rapporten.

§26 Mötes avslutande
Mötesordförande Karl-Erik Nilsson avslutade mötet och 
tackade samtliga deltagare för visat intresse.  I anslut-
ning till mötets avslutande genomförde Karl-Erik Nilsson 
ett anförande kring Svensk Fotbolls status och positiva 
utveckling under det gångna året. Därefter överlämnade 
mötesordföranden ordförandeklubban till omvalde di-
striktsordföranden Claes Ohlsson.

Claes Ohlsson tackar Karl-Erik Nilsson för hans väl 
genomförda sätt att leda dagens förhandlingar. 

Claes Ohlsson avtackade avgående styrelseledamoten 
Barbro Bengtsson för sitt 10 åriga styrelsearbete och 
önskade Barbro lycka till i framtiden.

Claes Ohlsson tackar föreningarnas ombud, styrelsen, 
utskotten, media och inbjudna och förklarar årsmötet 
avslutat, samtidigt som alla önskas lycka till under det 
kommande fotbollsåret. Därefter bjöds de närvarande att 
deltaga i Skånes Fotbollförbunds jubileumslunch. 
Sedvanlig utdelning av priser och utmärkelser genomför-
des efter mötet i samband med jubileumslunchen. 

Vid protokollet Justeras

Peter Ekvall Karl-Erik Nilsson

 Ann Åhman

 Johan Andersson

Lördagen den 2 mars 2019 Scandic Star Hotell i Lund ÅRSMÖTE & JUBILEUMSFEST

RÖSTLÄNGD
 
Förening Antal Röster
Arlövs BI .................................... 2
Bjärreds IF .................................. 3
Bunkeflo FF ................................ 1
Dalby GIF ................................... 3
Ekets GoIF .................................. 3
Eslövs BK ................................... 2
FC Helsingkrona ......................... 1
FC Rosengård ............................. 3
FC Rosengård 1917 .................... 3
FC Staffanstorp .......................... 3
Fortuna FF .................................. 3
Furulunds IK............................... 3
GIF Nike ..................................... 3
Glumslövs FF ............................. 3
Grevie GIK .................................. 2
Gärds Köpinge IF ........................ 3
Hammenhögs IF ......................... 3
Hardeberga BK ........................... 2
Harlösa IF ................................... 2
Harrie FF .................................... 1
Helsingborgs AIS ....................... 2
Helsingborgs IF .......................... 3
Hjärsås/Väretorp IF .................... 3
Husie IF ...................................... 3
Hyllie IK ...................................... 3
Hässleholms IF .......................... 3
Höörs IS ..................................... 3
IFK Trelleborg FK ........................ 3
IFÖ Bromölla IF .......................... 3
IK Pandora FF ............................. 2
Janstorps AIF ............................. 3
Kiaby IF ...................................... 2
Klågerups GIF ............................. 1
Kristianstads DFF ....................... 3
KSF Srbija Malmö ...................... 1
Kvarnby IK .................................. 3

Kvidinge IF ................................. 1
Kågeröds BoIF ............................ 2
Limhamns FF ............................. 1
Lindeborgs FF 1948 ................... 3
Linero IF ..................................... 3
Lunds BK ................................... 3
Lunds BoIS ................................ 3
Lunnarps BK .............................. 3
Malmö FF ................................... 3
Malmö IKF .................................. 0
Näsby IF ..................................... 2
Näsums IF .................................. 3
Rosengård FF ............................. 2
Råå IF ......................................... 3
Röstånga IS ................................ 2
Staffanstorp Södra FF ................ 0
Stora Harrie IF ............................ 1
Strövelstorps GIF ....................... 3
Svalövs BK ................................. 3
Södra Sandby IF ......................... 3
Sövestads IF ............................... 3
Teckomatorps SK ....................... 2
TFK Nova .................................... 1
Torna Hällestads IF ..................... 2
Torns IF ...................................... 3
Tosteberga/Nymölla IF ................ 2
Uppåkra IF .................................. 3
Veberöds AIF .............................. 2
Vellinge IF ................................... 3
Vinnö IF ...................................... 2
Wä IF .......................................... 3
Ystad IF FF ................................. 3
Åkarps IF .................................... 2
Ödåkra IF .................................... 3
............................................... 168

Skånes Fotbollförbunds Fair Play pris för 2018 tilldelas:

Damer 1. Torns IF 15 000:-
 2. FC Staffanstorp 10 000:-
 3. Spjutstorps IF   7 500:-

Herrar 1. Vinnö IF 15 000:-
 2. Höörs IS 10 000:-
 3. Kiaby IF   7 500:-

Skånes Fotbollförbunds ungdomsledarstipendium 
för 2018 tilldelas:

Marie Schuman, Spjutstorps IF 5 000:-
Elias Åkeborg, Munka Ljungby IF 5 000:-
Alexander Engman, Kvarnby IK 5 000:-

Ungdomsledarstipendium 2018 till: Elias Åkeborg, 
Munka Ljungby IF, Alexander Engman, Kvarnby IK 

och Marie Schuman, Spjutstorps IF.

Fair Play herrar 2018: Vinnö IF, Kiaby IF och Höörs IS.

Prisutdelare: Claes Ohlsson och Karl-Erik Nilsson

Fair Play damer 2018: Torns IF, 
FC Staffanstorp och Spjutstorps IF.

Skånes Fotbollförbunds Fair Play pris … … och Ungdomsledarstipendium
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Årsmötet började på bästa sätt. Mångårige samarbetspart-
nern Sparbanken Skåne uppvaktade med 300.000 kronor 
som tack för allt Skånes Fotbollförbund (SkFF) uträttat i 
det arbete som starkt förenar organisationerna – att skapa 
ett samhälle som vill öka möjligheterna för människor att 
förverkliga sina mål.

Givaren fanns inte på plats men med hjälp av en film 
kunde bankens vice VD Anders Österberg framföra ban-
kens budskap och tacka för många års gott samarbete men 
framförallt önska lycka till. Han uttalade också förhopp-
ningar om lång fortsättning på de goda förhållanden som 
råder mellan två av storheterna i skånskt samhällsliv.

Den breda skånska fotbollsrörelsen fanns på plats, 
representerad av 168 röster. I ärlighetens namn var an-
slutningen till jubiléet blygsam i förhållande till fotbollens 
storhet och styrka i vårt distrikt.

Det har blivit så: mycket pockar på arbetsinsatser 
och uppmärksamhet. Runt om i distriktet spelades det 
samtidigt som årsmötet fotboll på mängder av planer. Jag 
vågar påstå att uppemot, kanske till och med över, 50.000 
skåningar under samma tid som årsmötet pågick ägnade 
sig åt fotboll i någon form: ledare, spelare, domare, funk-
tionär, chaufför eller blott och enbart som åskådare.

Under förhållanden som de många pionjärerna aldrig 
vågade drömma om: elljus, konstgräs, bollar som inte 
suger åt sig väta.

Ja, de som minns vet hur det var när Skånes Fotbollför-
bund firade 50 år – stor bankett, massor av mörkklädda 
män och kanske en och annan kvinna.

Utan att ha räknat – det kvinnliga inslaget vid 100-års-
jubiléet visar att SkFF hängt med i utvecklingen. Jag vågar 
uppskatta att minst en tredjedel av årsmötesdeltagarna 
var kvinnor!

– Det är tiden som är vår värste konkurrent, fastslog 
också distriktsordföranden Claes Ohlsson i sitt hälsnings-
anförande.

– Den ska räcka till allt och det gör den inte. Åtmins-
tone inte alltid.

100 års skillnad
Claes hyllade pionjärerna som efter flera mindre lyckade 
försök den 23 mars 1919 vågade bilda Skånes Fotboll-
förbund. Ett par försök hade tidigare gjorts. Det första 
redan 19 februari 1905. Pionjärer som arbetade 48 timmar 
i veckan, som saknade lagstadgad semester, som för att ta 
sig till fotbollsplaner och/eller samlingslokaler gick eller 
cyklade om det handlade om korta avstånd och när de 
skulle ta sig längre hänvisades till i första hand tåg. I de 
allra största städerna fanns spårvagnar och på något håll 
en och annan busslinje.

I gengäld konkurrerade varken radio, bio eller TV och 
bara i undantagsfall egna hem, villor. Föreningsverk-
samheten däremot spirade, den till och med blomstrade. 

Fromma, nyktra, politiska, fackliga, idrottsutövare och 
många andra slags föreningar samlades så gott som varje 
ledig stund i likasinnades sällskap.

Inte alla, förstås. Det var männen som ägnade sig åt 
föreningslivet, kvinnorna tog hand om hemmen och bar-
nen. Pojkar och unga män spelade fotboll medan de något 
äldre ofta tog hand om styrelsearbetet. Insatser som i 
många fall på sikt men utan avsikt var lönande – fotbolls-
föreningarna har lockat fram många fler talanger än de 
som visades upp på de ängsmarker där fotboll spelades. 
Föreningslivet har haft och har många funktioner.

Föreningarna i annan roll
Claes Ohlsson noterade i sitt tal att föreningslivet och 
organisationerna inte alls har samma betydande roll som 
den en gång hade:

– Föreningarna spelar inte alls samma stora roll som de 
en gång gjorde. Många engagerar sig i barnens idrottande 
och det räcker för dem. Föreningen är inte längre vi för alla, 
det är många som uttrycker sig ”föreningen och vi” och läg-
ger till: ”jag betalar ju min medlemsavgift, det räcker väl?”

– Lojaliteten mot närområdets egen förening minskar. 
Många åker ”värdshus förbi” i jakten på det de tror är de 
bästa förutsättningarna för att deras barn ska lyckas nå de 
stora framgångarna inom idrotten.

– Idrotten har alltid behov av fler ledare. De fören-
ingar som lyckas skaffa både tillräcklig många ledare och 
samtidigt ge dem en god utbildning som bidrar till en 
god anda, är de som lyckas och ska ses som framtidens 
ryggrad i föreningslivet. Det vill säga de föreningar som 
kan ge sina ledare bra service så att de slipper hantera lot-
terier, administration, föräldrasamtal och annat och istället 
får fokusera på verksamheten. Dessa föreningar kommer 
att bli uppfattade som föreningar med kvalitativ verksam-
het. Det innebär att de växer medan flertalet krymper.

– Jag har exempel från min hemstad, Helsingborg. Där 
finns ungefär 25 A-lag på seniornivå. Antalet minskar inte, 
snarare ökar det från år till år.

– Föreningar med bred ungdomsverksamhet går i mot-
satt riktning. Just nu finns inte fler än fyra-fem föreningar 
som har en stor och bred verksamhet på ungdomssidan, 
öppen såväl för flickor som pojkar. Vi vill ha med flickor-
na och arbetar mycket med det men bilden blir varken hel 
eller sann om jag inte säger att flickverksamheten kräver 
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Skånes Fotbollförbund 100 år
Då tittar vi framåt, framåt, framåt

100-årsjubileum och årsmöte – 2 mars 2019 
var och blev en stor och minnesrik dag i Skånes 
Fotbollförbunds historia.

Text: Roger Gottfridsson  Foto: Micke Dahl

SK
ÅNES

F
O
TBOLLFÖRB

UN
D

100år
1919-2019

Claes Ohlsson
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en något annorlunda hantering. Det är betydligt svårare 
att behålla flickorna i föreningslivet.

SkFF medverkar i vetenskaplig studie
SkFF-ordföranden tog också upp konkurrens från håll 
som vår sport tidigare inte haft, heller inte väntat sig:

– Jag tänker på att Korpen försöker dra till sig unga 
spelare. Det menar jag är fel. Jag har uppfattat att korpen 
har sin nisch i att ge dem som av olika anledningar inte 
vill satsa seriöst på fotboll, sedan de kommit en bit över 
ungdomsverksamheten, möjlighet  spela och förhopp-
ningsvis även träna med andra i samma situation.

Det stora intresset för fotboll på alla nivåer har lett 
till utbyggnad av verksamheter på alla plan. När SkFF 
bildades förvarades korrespondens, tävlingsfrågor, 
domarutbildningar (som var den första verksamhet som 
centraliserades) men också pengar hemma hos respektive 
förtroendevald.

I dag har vi effektiva distriktskanslier med kunnig 
personal som på alla områden backar upp föreningslivet, 
men också oftast har kontakt med såväl det politiska livet 
(kommunerna) som näringslivet (oftast företag).

– Det är det vi som är verksamma i distriktsförbundet 
är till för. Vi vill vara bland er föreningar och fortsätta 
göra en bra verksamhet bättre. Enkelt uttryckt – vi är till 
för er!

Innan Claes såg till att årsmötesförhandlingarna inled-
des hann han berätta att Halland och Västergötlands di-
strikt tillsammans med vårt initierat och ligger bakom en 
större vetenskaplig studie i syftet att få fram resultat som 
ska vägleda det fortsatta arbetet inom olika områden. Allt 
för att ytterligare höja kunskapen och förbättra villkoren 
för fotbollens föreningar. 

Lördagen den 2 mars 2019 Scandic Star Hotell i Lund ÅRSMÖTE & JUBILEUMSFESTLördagen den 2 mars 2019 Scandic Star Hotell i Lund ÅRSMÖTE & JUBILEUMSFEST

Se våra läger på www.latravel.se/traningslager 
Kontakta LA Travel på info@latravel.se
eller på 0771-550 100
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När resultatet presenterades reagerade rumänerna: ”Ni 
har missförstått frågan om hur många som frivilligt är 
engagerade i fotboll utan att få betalt. Det kan omöjligt 
vara så många!”

– Jo då, det är möjligt, fick Svenska Fotbollförbundets 
(SvFF) ordförande (och förste vice ordförande i Uefa) 
Karl-Erik Nilsson säga.

Troligtvis inte utan stolthet, han känner ju till styrkorna 
i vår största folkrörelse.

Två relativt närbelägna länder, 1.200 kilometer från 
sydöstra Sverige till mitt i Rumänien, är inget långt 
avstånd. Rumänien har ett dubbelt så stort befolkningstal 
medan Sveriges landyta är nästan dubbelt så stor som i 
Rumäniens.

Karl-Erik sa det inte rakt ut när han presenterade 
fragment ur utredningen under Skånes Fotbollförbunds 
årsmöte och 100-årsfirande den 2 mars, men det går att 
tolka honom så här, åtminstone gjorde jag det…:

”Vi har lyckats ganska bra i svensk fotboll. Det ska vi 
fortsätta med, nu när vi lagt grunden!”

Ur det digra material Uefa fått fram tog SvFF-ordföran-
den en del siffror, bland annat dessa:

• Resultaten av över 100 vetenskapliga utredningar 
ligger som grund till undersökningen.

• I Sverige finns 1.2 miljoner, från sex år och uppåt, 
som uppger att de någon gång spelat fotboll. 348.000 är 
kvinnor och 432.000 är registrerade hos SvFF.

• De 1,2 miljoner fotbollsspelarna bidrar med 3.157 
miljoner kronor till den direkta ekonomin. Värdet av de 
sociala effekterna är 6.742 miljoner och hälsoeffekterna 
beräknas ha ett värde av 12.900 miljoner kronor.

• Effekterna av summan, som ingår i den direkta 
samhällsekonomin, innehåller bland annat värdet av att 
fotbollen skapar 9.279 årsarbeten i vårt land. Sex tusen 
av dessa finns inom idrottssektorn medan tre tusen finns 
inom byggsektorn. Bland annat genom byggandet av nya 
anläggningar.

• Värdet av det ideella arbete som utförs i svensk 
fotboll beräknas till 6.253 miljoner kronor. Värdet av 
förbättrade utbildningsresultat taxeras till 386 miljoner, 
förhindrat utanförskap är värt 94 miljoner och minskad 
brottslighet (=fotboll istället för brottsrelaterad verksam-
het) är värd 28 miljoner.

• Välmåendet/hälsan hos invånarna i vårt land förbätt-
ras för 12.900 miljoner. 15.000 hjärt- och kärlrelaterade 
sjukdomar förhindras och 8.000 svenskar undviker varje 
år att drabbas av diabetes typ 2.

500 miljoner ska räknas bort – det är vad behandlingen 
och vården av skador som uppstår under fotbollsspelande 
beräknas kosta.

Fotbollens värde för Skåne
Siffrorna nedbrutna till distriktsnivå ger för Skånes del 
det här utfallet: värdet av den hälsobefrämjande effekten 
av fotbollen beräknas till 1.140 miljoner kronor, de sociala 
effekterna värderas till 595 miljoner medan det direkta 
bidraget till den skånska ekonomin ligger på 199 miljoner. 
350 heltidsarbetar i skånsk breddfotboll och 175 personer 
är sysselsatta av anläggningsinvesteringar, nybyggen och 
reparationer.

Värdet av det arbete som ideella krafter lägger ned i 
skånsk fotboll är varje år 550 miljoner. Fotbollen bidrar 
med insatser värda 1.140 miljoner kronor till det som kall-
las välmående medan samhällets utgifter för att ”repa-
rera” och vårda fotbollsrelaterade sjukdomar och skador 
beräknas till 44 miljoner kronor årligen.

Mycket siffror men resultat som ger varenda skånsk 
fotbollsledare/-utövare rätten att sträcka på sig lite extra – 
fotboll är av stort värde för vårt samhälle som hundratals 
gånger om överträffar utgifterna för polisens kostnader 
för att bekämpa huliganernas härjningar.

Tonade ned ”striden” om Halmstadslägret
Det är snarare regel än undantag att SvFF-ordföranden 
besöker årsmötet i sitt förbunds näst största distrikt. Som 
vanligt berättade han om stort och smått vilket kom fram 
när han nämnde den intensiva mötesverksamheten under 
våren:

– Den senaste veckan har jag varit hos Skepplanda 
BTK, en division 4-förening i Västergötland. Jag har 
varit på Uefamöte, gästat distriktsförbunden i Göteborg, 
Västergötland och Dalsland och hos min egen förening, IK 
Oddevold i Uddevalla. Det är intressant och lärorikt men 
framförallt roligt att träffa många och utbyta tankar, sa 
Karl-Erik Nilsson.

Ingen med bred insikt i svensk fotboll, i synnerhet 
skånsk, har kunnat undgå att det pågår en ”strid” mellan 
”centralmakten” (SvFF) och distrikten (Skåne, Halland 
och Västergötland) beträffande värdet av elitlägren, Halm-
stadslägren.

Årsmötet 2019 Lördagen den 2 mars 2019 Scandic Star Hotell i Lund

Uefa-projekt fastslår fotbollens 
betydelse för välståndet i vårt land
Uefa (Europeiska Fotbollunionen) har i ett 
pilotprojekt för en senare planerad bredare 
undersökning, analyserat samhällsvärdet av de 
insatser fotbollen ger i två europeiska länder, 
Rumänien och Sverige.

Text: Roger Gottfridsson  Foto: Micke Dahl

Karl-Erik Nilsson
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De tre nämnda distrikten har slutat skickat sina spelare 
till lägren med motiveringen att resurserna kan fördelas 
på fler istället för den tydliga toppning som distriktslä-
gren blivit. Och som ”utbrytarna” menar är till förfång 
vad det gäller att behålla talanger längre tid inom verk-
samheten. Alltför många talanger, många sent utvecklade, 
har genom åren slutat spela när de inte blivit uttagna till 
elitlägren utan sett det som en signal om att deras talang 
inte längre anses värd att satsa vidare på.

Karl-Erik markerade tydligt att han vill tona ner frågan 
och att man snart åter funnit den linje som alla kan an-
sluta sig till.

”Bra på mycket – men inte lottningar!”
2018 var ett bra år för svensk fotboll och inte minst lands-
lagen. Herrarna gick till kvartsfinal i VM-slutspelet och 
damerna kvalificerade sig för årets EM-slutspel i Frank-
rike. Han erkände också att han i förväg inte trodde på en 
kvartsfinalplats i VM – en miss han stolt tog upp:

– Till fotbollsframgångarna ska vi inte glömma att vi 
under kval- och slutspel var det enda land som besegrade 
världsmästaren Frankrike!

– Men vi har svagheter också. Bland annat är vi totalt 
värdelösa när vi kommer till lottningar. Det har jag sagt till 
bland annat Lasse Richt som varit landslagschef ett antal 
år. Titta på vad som skedde inför VM 2018. Först hamnade 
vi i samma kvalgrupp som Frankrike och Nederländerna 
för att sedan stöta på Frankrike, Mexico och Sydkorea i 
slutspelet, raljerade förbundsordföranden glatt.

Damerna fick beröm följda av förväntningar (höga!) 
inför VM-slutspelet:

– Insatsen mot Danmark i den direkt avgörande 
matchen gör att jag vågar säga: vi kan vinna VM!

På tal om VM nämnde han att redan 2026 kan det bli 48 
lag i slutspelet mot 32 för tillfället.

Malmö FF fick beröm för sina insatser i Europe League. 
Han gav också besked om SvFF:s inställning till nymodig-
heterna futsal och beach soccer – den är odelat positiv:

– Vi ska vara glada för att de som inte vill satsa fullt ut 
på ”vanlig fotboll” vill vara med oss. I futsal kommer vi 
snart att ha landslag för såväl damer ungdomar.

Förebild för satsning i Georgien
Föreningslivet i vårt land har, jämfört med både närbeläg-
na och mera avlägsna länder, ett starkt stöd av samhället 
på olika nivåer, stat, regioner/län och kommuner.

Karl-Erik Nilsson ville ändå trycka på att kommunerna 
i anfall av sparsamhetsiver ska tänka på allt de får tillbaka 
av föreningslivet. I sammanhanget hänvisade han till den 
rapport han tidigare uppehållit sig vid.

– Jag har nyligen varit i Tblisi i Georgien, en av de nya 
staterna i östra Europa. Inbjuden för att berätta om hur vi 
arbetar. Georgien har tittat sig omkring för att hitta förebil-
der att arbeta efter och fastnat för oss. De har funnit att den 
modell som omfattas av de nordiska länderna är den de vill 
försöka att arbeta efter. Något vi har all anledning upp-
fatta mycket positivt, sa förbundsordföranden innan han 
avslöjade att svensk fotboll tillsammans med våra nordiska 
grannar vill stå som värd för slutspelet i dam-VM 2027.

En tävling som Sverige en gång tidigare arrangerat, 
1995. Då med Helsingborg som en av mästerskapets cen-
trala orter, bland annat som värd för invigningsmatchen. 

Lördagen den 2 mars 2019 Scandic Star Hotell i Lund ÅRSMÖTE & JUBILEUMSFEST

Unna dig det bästa . . . . 

Vi vet att regelbunden återhämtning får dig att prestera bättre!
PROMAS Återhämtningsfåtölj kombinerar skonsam massage och mental träning.

Vi hjälper idag tusentals svenska arbetsplatser, idrottsklubbar, skolor och föreningar.

Kontakta oss på info@promas.se

040-685 59 50
WWW.PROMAS.SE
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Skånes Fotbollförbunds 
jubileumsfest i bild

Ingen har väl missat att detta är året då Skånes Fotbollförbund firar 100 år.
Lördagen den 2 mars var det jubileumsfest i samband med årsmötet på Star Hotell i Lund. 

Drygt 200 personer kom för att fira en pigg 100-åring. 

Text: Pernilla Nilsson  Foto: Skånes Fotbollförbund

Mingel med bubbel (alkoholfri) innan gästerna tog plats i matsalen

Skånes FF ordförande Claes 
Ohlsson överlämnar jubileums-

boken till SvFF:s ordförande 
Karl-Erik Nilsson

Håkan Lundquist &  Lars Eiswohld

Micke Dahl & Jenny Alm Lindstam Kurt Hultqvist & Arne Adler

Janne Hjertelind & Faruk Halilovic

Claes Ohlsson &
Richard Johnsson

Jörgen Berggren & Rolf Hansson

Karin Andersson, Mona Lövgren, Sonja Nilsson & Ingrid Isaksson

SK
ÅNES

F
O
TBOLLFÖRB

UN
D

100år
1919-2019

ÅRSMÖTE & JUBILEUMSFESTÅrsmötet 2019

Personalen från Skånes FF minglade 
med ärade gäster

Festen gästades självklart av äldre generationens eldsjälar 
och tidigare medarbetare på Skånes FF



Skånebollen nr 2 # 2019 11

Skånes Fotbollförbunds VD Peter Ekvall

Blandande föreningsrepresentanter i lättsamma diskussioner 

”Fair Play” pristagarna från FC Staffanstorp Maria Möller underhöll under middagen

Det serverades god och uppskattad buffé Skånes FF:s styrelseledarmöter
Hossein Karbassi & Annette Madsen

Roger Bengtsson intervjuade f.d. landslagsstjärnorna 
Anette Börjesson och Caroline Jönsson 

Mycket hände på scen och alla 
verkade hänga med

Några av många fina
blommor och presenter

till 100-årigen
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Skånes Fotbollförbund består av cirka 365 föreningar med cirka 110.000 medlemmar.
Cirka 95.000 aktiva spelare deltager i 3.500 lag och spelar ca 35.000 serie- och DM-matcher per år.

Skånes Fotbollförbund utbildar mer än 8.000 spelare, funktionärer och ledare varje år.
Var tredje idrottsaktivitet i Skåne är en fotbollsaktivitet.

(siffror per den 31 december 2018.)

SKÅNELAGET stödjer skånsk fotboll.
SKÅNELAGET är ett unikt forum för samarbetspartners till Skånes Fotbollförbund.
SKÅNELAGET växer hela tiden.
SKÅNELAGET når hela den skånska fotbollsrörelsen.
Vill Ni vara med?

www.latravel.se
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Sparbanken Skåne och fotbollen
överens – regler håller hundratals år
Rationalisering, fusion, globalisering – de stora 
orden tar numera allt större del i vårt språk.
Ändå finns rätt många ord kvar som varken 
fysisk eller språklig kraft har klarat att välta 
över ända.

Text och foto: Roger Gottfridsson

När Skånes Fotbollförbund (SkFF) nyligen fyllde 100 år 
gratulerade och överlämnade Sparbanken Skåne en check 
på vilken det stod 300.000 kronor. Något som man kunde 
göra tack vare att det när den äldsta delen av banken 
startade sin verksamhet 1826 i sina stadgar skrev in att 
de överskott man hoppades på skulle återinvesteras i det 
område där banken verkade.

Världen var på den tiden inte riktigt lika stor som 
den är i dag men kunderna/låntagarna skulle veta att 
de pengar av räntor och avgifter som blev över när 
omkostnaderna skulle betalas inte skulle vandra vidare 
till närmaste stora stad. De skulle ge befolkningen, som 
bodde och byggde i trakten, fortsatt nytta av sina pengar 
– skatteparadis var ett ord som inte en enda hört talas om 
på den tiden, än mindre kunde föreställa sig.

Ingen klåfingrighet i världen har klarat ändra på det 
som skrevs in i sparbankens statuter för snart 200 år 
sedan.

Sparbanken Skåne bedriver i dag verksamhet i 15 
skånska kommuner. Verksamheten vilar fortfarande 
på den gamla sparbanksideologin – det vill säga att 
överskott från bankverksamheten ska återinvesteras i 
verksamhetsområdet.

– Vi på banken engagerar oss tillsammans med våra 
sparbanksstiftelser i flera hundra projekt i Skåne varje år. 
Under 2018 handlade det om cirka 100 miljoner som kunde 
investeras i olika projekt. En stor del av detta har gått till 
idrott med särskilt fokus på barn och ungdomar. Som vi ser 
det finns ingen annan verksamhet som skapar så mycket 
aktiviteter för så många ungdomar som just idrotten gör, 
säger Anders Österberg. Vice VD i Sparbanken Skåne.

Skånsk idrott i gynnad position
Det övergripende kriteriet för att kunna ansöka om an-
slag, är att det är en satsning som skapar bättre förutsätt-
ningar för oss som verkar och bor i Skåne.

– Enkelt menar jag att alla projekt vars syfte är att göra 
livet bättre för medborgarna faller inom ramarna. Det vi 
kallar samhällsbyggartanken har alltid varit ett ledord 
inom Sparbanksrörelsen och är så fortfarande, säger An-
ders Österberg.

Nämnas ska att ungefär var tredje skåning har en rela-
tion med Sparbanken Skåne.

Etiska regler styr sponsorsatsningar
I sponsringens barndom, som inte ligger så väldigt långt 
tillbaka i tiden, 60-70 år på sin höjd, sa idrotten ungefär: 
”Gärna sponsring men  vi accepterar inga villkor från er 
sida för hur vi ska använda pengarna ni bidrar med”.

Vilket låter tufft men ändå både kan förklaras och 

försvaras med tanke på hur det såg ut inom idrotten på 
den tiden.

I dag talar vi inte så mycket om sponsring, vi pratar om 
samarbete.

Anders Österberg döljer inte att Sparbanken Skåne 
med stor tillfredsställelse ser på exempelvis fotbollens 
– och för den delen nära nog all idrottslig verksamhe-
ter – väg bort från alltför tidiga elitsatsningar. En annan 
anledning att idrotten länge mötts med så stor välvilja av 
Sparbanken Skåne är att begreppet hälsa betonas. Idrott, 
bedriven på rätt sätt, är en hälsofaktor som kommer väl-
digt många ungdomar till del. Och inte mindre, idrotten 
skapar vanor som många har nytta av hela livet.

– Vi har tydliga och precisa etiska regler som talar 
om vad vi väntar oss av dem vi samarbetar med. Svarta 
pengar är något som vi starkt vänder oss emot. Om någon 
av våra partners sysslar med sådant går vi in och säger 
stopp till fortsatt samarbete. Vi ställer också krav på att 
verksamheten inte ska vara diskriminerande på något 
sätt, att den ska vara jämställd och att föreningens barn 
och ungdomar inte utestängs från att delta på grund av 
att de inte anses tillräckligt duktiga. Genom att vi ställer 
krav på dem som ska få bidrag, tror vi att vi kan påverka 
idrottsrörelsen i positiv riktning. Från Skånes Fotbollför-
bund har tagits många initiativ som vi anser värda att 
bidra till genomförandet av och som uppfyller våra idéer 
om att ”investera för framtiden”, berättar Österberg.

Skånelaget redo för gemensamma satsningar
Han har kort tid innan intervjun gjordes varit på en 
kortare resa tillsammans med en del andra företrädare för 
företag som samarbetar med SkFF.

– Det är viktigt för oss att träffa andra företag som 
samarbetar med skånsk fotboll. Både av affärsskäl men 
inte mindre för att hitta en gemensam syn på hur vi ska 
arbeta för att vi ska kunna hjälpa till att utveckla i detta 
fallet skånsk fotboll.

Anders Österberg, vice VD i Sparbanken Skåne, uppskattar 
samarbetet med Skånes Fotbollförbund

>>>
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– Idén med att minska planstorlekarna och antalet 
spelare i lagen för de allra minsta är bra. Än bättre av de 
sargar som tagits fram och som gör att de yngsta verkli-
gen får spela fotboll när de kommer till föreningarna.

– Sargarna kostar en del. Det är oundvikligt. Det vi 
diskuterade var om vi kunde göra en gemensam satsning 
och köpa in några uppsättningar sarger som SkFF kan 
låna ut till föreningar som behöver sarger när de arrang-
erar turneringar.

– Vid sådana här träffar tar vi också upp frågor som 
handlar om läktarkultur. Åtgärder har gjorts för att få 
justare spel. Vad jag förstår har det gett bra resultat. En 
fråga som fortfarande behöver fokuseras är kravet på att 
föräldrar och supportrar beter sig på ett anständigt sätt 
vid matcher.

Anders Österberg tar upp fler frågor som han menar kan 
lösas om många hjälper till. Då ska Skånelaget vara en del 
av verksamheten genom att lägga en god grund att stå på.

Uppåkras historia ska säkras
Sparbanken Skåne stöttar ungdomsverksamheter av 
mycket skiftande slag. 

– Ett färskt exempel är att låta ungdomar tillbringa en 
heldag i Uppåkra (nära Lund)  där ett mycket, mycket 
stort arkeologiskt projekt pågår. Birka i Mälaren nämns 
ofta som den första stadsliknande bosättningen i Sverige. 
Nu verkar mycket tyda på att Uppåkra var en än större 
och mer befolkad boplats för mer än tusen år sedan.

– ”En dag med gårdens djur” är ett exempel på ett 
annat initiativ. Elever i årskurs 2 får åka buss till och från 
Skånes Djurpark och bjuds på plats på en upplevelsedag 
i lantbrukets tecken. På ett lekfullt sätt kan barnen öka 

kunskapen om livet på bondgården. Det är långt ifrån alla 
som har möjlighet att göra detta i andra sammanhang

Just sådana aktiviteter som de jag nämnt stöttar vi 
gärna eftersom det i grunden handlar om utbildning och 
kunskap. Utöver detta tar bankens stiftelser flera andra 
initiativ, som till exempel på Alla hjärtans dag då vi de-
lade ut hjärtstartare till ideella föreningar och arrangerade 
aktiviteter på barnsjukhusen här i regionen

– När Musikhjälpen i vintras sändes från Lund 
organiserade vi frivilliga från banken som hjälpte till i 
arrangemanget. Bland annat genom att delta i insamlings-
verksamheten. Dessutom bidrog banken med en lika stor 
summa som ”vår personal” samlade in. Jag tror att vår del 
till slut hamnade på en halv miljon kronor.

För oss som hunnit en bit upp i åldrarna var sparandet 
i skolan en form av tidig ekonomisk utbildning. I dag 
har den upphört, kanske beroende på att vi håller på att 
avskaffa kontanter.

– Vi har utbildningar för ungdomar i det som kallas 
vardagsekonomi och för de äldsta hjälper vi till genom 
utbildningar på det stora digitala området, säger Anders 
Österberg.

Just nu arbetar Sparbanken Skåne med planeringen av 
en näringslivsgala omfattande hela regionen. I anslutning 
till den planeras en näringslivsdag som än så länge har 
arbetsnamnet ”Framtidsdag för skånskt näringsliv”.

– Inte minst fotboll är ju numera en idrott som sam-
lar såväl pojkar som flickor. Men när vi har tittat på de 
aktiviter vi engagerar oss i, skulle vi framöver vilja öka 
satsningen på aktiviteter som samlar väldigt många unga 
flickor, där ridsport är ett exempel, säger Anders Öster-
berg, en av stöttepelarna i fotbollens Skånelaget. 

Fem skånska fotbollsledare får guld av RF
När Riksidrottsförbundet (RF) i slutet av maj håller 
stämma i Jönköping är det på nytt dags för ett medalj-
regn över svensk idrott – och skånsk fotboll.

För att få RF:s högsta utmärkelse, Guldtecknet, 
krävs, enkelt uttryckt minst 30 års oavlönade ledar-
uppdrag i den svenska idrotten. Från att tecknet första 

gången delades ut, 1910, till senaste utdelningen 2017 
har sammanlagt 4.506 ledare belönats.

13 skåningar belönas i år. Av dem kommer fem från 
fotbollen: Bertil Eklöv och Tore Jönsson. båda Furu-
lunds IK, Nils Bertil Jonsson, Farstorps GoIF, Åke Ohls-
son, Öja FF och Bo Persson, Svedala IF. 

Skånska domare på uppdrag i Tyskland
Vårt årliga utbyte med Mecklenburg Vorpommern gick av 
stapeln sista helgen i mars.
Max Persson och Markus Berggren var uttagna till att döma 

vars en match i Rostock motsvarande div 4 i Skåne.
Båda svarade för bra insatser och fick mycket beröm av dom 
tyska observatörerna.

Här ses dom flankerade 
av sina tyska assiste-
rande domare samt 
observatörerna.
Både Max och Markus 
är uttagna att gå steg 
3 i år.



Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället, förverkligar idéer och 

hjälper människor att växa. Genom att låta delar av vårt överskott gå tillbaka till idrott, 

kultur, utbildning och näringsliv bidrar vi till att skapa framtidstro där du bor.

Välkommen till Sparbanken Skåne.

Du kan förverkliga drömmar!
Välj en bank som gör skillnad.

Läs mer på
sparbankenskane.se/tillsammans
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”Äntligen” – våren är här
Det har sagts och skrivits förr och det tål verkligen att upprepas, ”Äntligen” är våren 
här och fotbollens alla serier och cuper startar igen. Visserligen spelar vi fotboll och 
futsal på vintern men vi är nog alla rörande överens om att fotbollen är ”pau rihk tit” 
när vårsäsongen drar igång. 

Skånes Fotbollförbund fyller som bekant 100 år under 2019 och den 2 mars firade vi 
vår födelsedag i samband med vårt årsmöte i Lund. En fantastisk födelsedagsfest 
med drygt 200 personer som kom för att fira vår dag. Tack till er alla som gjorde vårt 
jubileumsfirande till en minnesvärd stund.

Nu en kort stund av allvar. Under våren har Skånes Fotbollförbund träffat Svenska 
Fotbollförbundet för att finna en lösning på frågeställningen om tidig selektering. Som 
ni alla känner till har Skånes Fotbollförbund sedan 2017 valt att inte skicka spelartrup-
per till utvecklingslägret i Halmstad, detta då vi anser att det inte gynnar skånska 
ungdomars utveckling och möjlighet att på bästa sätt bli bra fotbollsspelare. Mycket 
forskning kring området stödjer vårt beslut. Svenska Fotbollförbundet vill att samtliga 
distrikt deltager i Halmstad och det finns såklart motiv och bra anledningar till detta. 
Vi, tillsammans med distrikten i Västergötland och Halland, träffade förbundsordför-
ande och generalsekreteraren för SvFF en solig vårdag i Falkenberg. Ett bra möte där 
vi lyssnade på varandras åsikter och ställningstaganden. Målsättningen var att finna 
en lösning inför 2020 kring frågan, vilket vi också gjorde. Beslut kommer att tas i 
SvFF:s förbundsstyrelse i maj och därefter återkommer vi med mer information. 

En annan viktig fråga är vårt arbete med jämställdhet. Svenska Fotbollförbundet 
har initierat ett projekt ”Plus 10 000” Projektets mål är att vi skall ha 10 000 fler tjejer 
och kvinnor i fotbollsrörelsen 2023. För att nå detta mål kommer det framöver att bli 
en hel del arbete kring detta. Vi behöver ER hjälp för att nå detta mål. Det kommer 
att anordnas workshops och utbildningar under 2019. Det behövs ambassadörer i 
Skåne som vill vara delaktiga i  projektet. Efterhand kommer vi att informera mer om 
projektet via vår hemsida, nyhetsbrev och föreningsutskick. Så håll ögonen öppna och 
tveka inte att anmäla dig om du är intresserad. Kontakta gärna mig om du har frågor.

Men nu åter till årets fotbollssäsong i Skåne. Jag ser fram emot att 
följa er alla i såväl med som motgångar. I år kommer jag att 
hålla ett extra öga på vår ”nystartade” Fair Play liga. Ser 
redan nu fram emot att till nästa årsmöte få dela ut priser 
till de justaste föreningarna. Vill att vi lovar varandra att 
2019 skall bli det justaste året i Skånsk fotbollshistoria. 
Det tjänar vi alla på.

Önskar er alla en rihk tit go sommar 
med sol, bad och mycket fotboll

Peter Ekvall
VD
Skånes Fotbollförbund
Tel: 040-59 02 12
E-post: peter.ekvall@skaneboll.se

PS. Är du intresserad av vår fina 
Jubileumsbok så finns den att köpa 
för bara 250:- inklusive porto.

VD:n har ordet...
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TRAFIK-FRITID.SE

3 mot 3
• Mer bollkontakt
• Fler får spela mer
• Teknikfrämjande

TF 5-manna
TF:s 5-mannamål med 3 stycken 
Quicklifthjul. Ellipsformad aluminium-
profil och och bakstycke av stål. 
Mått: 3x1,5 meter.

TF 9-manna
Med Quicklift. Vit målram med  
viteloxerad aluminiumprofil.  
Bakstycket är varmgalvaniserat.  
Mått: 6x2,20 meter.

Nu finns det fler sätt  
   att älska fotboll!

- Bäst på plan

ROLIGARE!
NÄR ALLA DELAR BAKATS IHOP

Vi tycker det!
Därför har vi samlat all expertis under ett och samma tak. Via en och samma  kontakt levererar 
vi allt inom marknadsföring och kommunikation, grafisk  formgivning och förpackningsdesign, 
foto och film, affärsanalyser och strategier,  webb och systemlösningar, tryck och skyltproduktion 
samt logistik och fulfilment.

Kontakt: www.exakta.se  |  info@exakta.se  |  040-671 77 70
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Det var delvis slumpen som bidrog till att IKEA blev 
Tanjas arbetsplats. Då hon var bosatt i Connecticut, USA, 
öppnade IKEA ett varuhus i grannstaden och vid ett 
besök 2004 sprang Tanja på grundaren till möbeljätten 
Ingvar Kamprad. Hon tog tillfället i akt att tacka för att 
IKEA öppnats just där.

– Ingvar var en sympatisk och jordnära person. När 
man bor utomlands som jag gjorde, känns ett IKEA-besök 
lite som att ”komma hem”, och det var jag så tacksam för. 

Ingvar tog sig tid att samspråka med Tanja och und-
rade vad en ”tös” från Lönsboda gjorde i USA. Samtalet 
avslutades med att Ingvar tipsade om att höra av sig 
till honom om hon hade planer på att flytta hem. Mötet  
glömmer Tanja aldrig som tidigare sommarjobbat på 
IKEA. Hans bemötande den dagen gjorde att hon sökte 
sig till IKEA när hon flyttade hem igen, även om hon fick 
jobb utan att kontakta Ingvar Kamprad. 

Tanja Pihlblads uppväxt präglades av mycket idrott. 
Redan som sexåring inleddes fotbollskarriären i Lönsboda 
GoIF. Att det blev fotboll föll sig ganska naturligt då hon 
bodde granne med Snapphanevallen som är föreningens 
hemmaarena.

– Jag lekte väldigt mycket med killar när jag var liten 
och det blev mycket fotboll på rasterna i skolan, men även 
efter skoltid för då tog man sin fotboll och satte på paket-
hållaren och cyklade den lilla biten till idrottsplatsen. 

Men i Lönsboda fanns inte bara fotboll utan Tanja höll 
på med flera idrotter under uppväxtåren och flera av dem 
samtidigt. Hon provade på orientering, ridning, och vol-
leyboll. Hon tränade även simning, innebandy, löpning 
och friidrott men för just friidrottsträningen fick hon åka 
till Olofström två och en halv mil bort. Det funkade bra då 
pappa Roland var friidrottstränare i klubben.   

Att som barn syssla med flera idrotter samtidigt ser 
Tanja bara som positivt

 – Att inte fastna i en idrott i tidig ålder tror jag har flera 
positiva effekter. Man utvecklas och lär sig av andra idrot-
ter som man sedan har nytta av längre fram då man even-
tuellt bestämmer sig för att bara en sport, menar Tanja.  

Division 2-fotboll i Glimåkra
För Tanjas del kom beslutet om att bara utöva fotboll vid 
14 års ålder. Ett år senare kom debuten i seniorsamman-
hang för Lönsboda GoIF i division 4. Ett par år senare fick 
grannklubben Glimåkra IF, som då spelade i division 2, 
upp ögonen för Tanja. Dock kunde denna historia fått en 
bättre start, men för Tanjas del blev det inte så.  

– Vid en hemmamatch fick jag veta att Glimåkra hade 
personer på plats som ville se mig innan de bestämde sig 
om en övergång. Tyvärr hamnade jag illa i en situation 
och drog av korsbandet, säger Tanja. Trots den svåra ska-
dan kom Tanja tillbaka och övergången till Glimåkra blev 
bara lite senare än vad det var tänkt.  

Efter studenten valde Tanja att åka till USA för att 

arbeta som au pair. På sin lediga tid spelade hon fotboll 
med kompisar för skojs skull. Av en tillfällighet befann sig 
en tränare på plats och såg när Tanja spelade och erbjöd 
ett stipendium. 

Stipendiet innebar att hon fick spela collegefotboll och 
samtidigt läsa journalistik och litteraturvetenskap vid 
Franklin Pierce College i New Hampshire. En fyraårig tid 
som Tanja minns med glädje,

– Ja, det var en fantastisk tid. Att få kombinera studier 
med idrott var det optimala för mig. Det var där jag 
verkligen insåg hur roligt det var med fotboll och jag 
var i en miljö där jag fick möjlighet att utvecklas både på 
och utanför plan. Denna tiden blev en riktig kick för min 
fotbollskarriär. 

Under sejouren i collegefotbollen blev det två segrar i 
det amerikanska collegemästerskapet och även två semi-
finalplatser.  

Efter college stannade Tanja kvar ytterligare fem år i 
USA där hon efter en flytt till Connecticut på östkusten 
fick möjligheten att jobba som assisterande tränare för 
damlaget på Central Connecticut State University. Detta 
kombinerades med fortsatta studier i kommunikation. 
Fotbollen blev ett arbete både dag och kväll då hon även 
var tränare för ett flicklag, och det fanns mindre tid för 
eget spel. 

Längtan efter fotbollen
Ordstävet ”borta bra men hemma bäst” gäller i högsta 
grad för Tanja, som efter elva år i USA, år 2006 styrde sin 
skuta hem till Sverige. Hon hamnade i Älmhult och fick 
kanske inte helt oväntat jobb på ortens största arbetsgi-
vare, IKEA. Längtan efter fotbollen blev för stor och hon 
rekryterades till Älmhults IF som året innan hade tagit 

Tanja Pihlblad är ny i styrelsen
Vid Skånes Fotbollförbunds årsmöte i Lund den 2 mars valdes en ny ledamot in i styrelsen. Det blev 
den förre detta elitspelaren i fotboll och Lönsboda fostrade Tanja Pihlblad. Till vardags arbetar hon 
som kommunikationsstrateg vid IKEA of Sweden i Älmhult men är stationerad i Malmö.
– Att vara tillbaka i den skånska fotbollen är fantastiskt. Här finns en sån stor kompetens och så 
många fantastiska ideella krafter att ta vara på.  

 
Text och foto: Micke Dahl

Tanja Pihlblad.
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Vi hjälper dig att profilera ditt företag.
Titta in i vår webshop, ring eller maila oss så hjälper vi er gärna.

www.inslaget.se info@inslaget.se 036-169900

24kr

pris från

t-shirt fronta go!
SPTS1500 Frontas egna sköna T-shirt i 100 % bomull. Tub

stickad med rund hals. Vit 145g/m², färgad 150g/m². Storlek: 

XS-3XL. I priset ingår ett 1-färgtryck. Startkostnad: 490kr.

Vit 39,00 27,00 24,00  Offert
Svart/Marin 49,00 37,00 32,00 Offert

50 100 500 1000

Ex moms och frakt
www.barncancerfonden.se

020-90 20 90

Vid köp av denna

produkt stödjer du 

Barncancerfonden

steget upp i näst högsta serien. Dock blev det respass efter 
bara en säsong men Tanja ville mer. Två föreningar visade 
intresse, Stattena IF och Kristianstads DFF. Hon valde det 
sistnämnda.

Avancemang till Damallsvenskan
Valet blev lyckoartat. I Kristianstad DFF fick Tanja var 
med om att ta klivet upp i Damallsvenskan. Efter den 
triumfen valde hon att byta till lokalkonkurrenten Vittsjö 
som samtidigt hade tagit steget upp i Söderettan. Rollen 
som spelare i Vittsjö kombinerades med rollen som assis-
terande tränare åt Elisabet Gunnarsdottir i KDFF. 

Tanja kom att vara Vittsjö trogen i fyra år innan spelar-
karriären avslutades 2011. Som kronan på verket var hon 
med att ta upp även Vittsjö till Damallsvenskan.

– Jag har vunnit serien med alla lag jag spelat minst en 
hel säsong för, och det är en merit jag är stolt över. Måste 
vara vinnarskallen, skrattar Tanja.

Tanja bor numera i Malmö med sin sambo Peter Hiir-
Salakka som även han varit fotbollsspelare på elitnivå. 
Tillsammans har de två barn, Josef som är fyra och ett 
halvt år och Kalle som fyllde ett i april.  

På frågan om hon kan tänka sig att återuppta tränar-
sysslan igen svarar hon:  - Det kan jag absolut tänka mig 
och då säkert som tränare för något av mina barn. Josef 
har precis börjat spela fotboll, tennis och innebandy där 
det är mycket lek och kul att vara med – vem vet vad som 
händer i framtiden. 

Hur hamnade då Tanja i Skånes Fotbollförbunds styrelse?
– En vän och tidigare lagkamrat  i Kristianstad, Susanne 
Moberg, är suppleant i valberedningen. Hon undrade om 
jag var intresserad och om hon fick nämna mitt namn. När 

jag sedan fick en konkret fråga tvekade jag inte en sekund 
på att tacka ja, säger Tanja. 

Tanja har tidigare suttit med i Kristianstads DFFs 
styrelse. Med den erfarenheten tillsammans med hennes 
spelarbakgrund vill hon bidra till den skånska fotbollen 
genom ett styrelseuppdrag. 

En bidragande orsak till att Tanja tackade ja är Skånes 
Fotbollförbund ställningstagande i frågan om att man 
inte ska tvingas välja idrott tidigt genom selektering och 
uttagningar utan att alla ska spela så länge som möjligt, så 
bra som möjligt.  

Möjligheten att arbeta för att flickor, pojkar, kvinnor 
och män oavsett bakgrund ska få träna och spela på lika 
villkor är något hon känner starkt för. –Idrott bidrar till 
så mycket i samhället. Gemenskap, vi-känsla, rörelse, 
vänskapsrelationer, ledarskap och att jobba tillsammans. 
Fotbollen är fantastisk! 



STORA
MOTIVATIONSDAGEN

16 NOVEMBER 2019
...………………………………

Plats på Scen:
Tony Gustavsson,

Sara Persson,
Dennis Westerberg &

Linus Thörnblad

Scandic Star Lund, Glimmervägen 5 
kl 08.00-17.00, lunch & fika ingår

Garanterat motivation & Inspiration!
www.skaneboll.se/stora-motivationsdagen 
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Men det tar hon igen nu och är tillbaka i fotbollen på all-
var. Från och med 1 mars i år är hon marknadsansvarig i 
Skånes Fotbollförbund (SkFF). Det innebär att hon i första 
hand ska vara verksam i förbundets nätverk ”Skånela-
get” men också att vara verksam på evenemangssidan 
- ”sprida kännedom om allt som Skånes Fotbollförbund 
gör”, sammanfattar hon själv sina arbetsuppgifter.

Pernilla har sin grund i en utbildning till civilekonom. 
En utbildning som hon senare sett till att bredda genom 
att utbilda sig i näraliggande verksamheter som mark-
nadsföring, försäljning men också webbdesign.

– Jag vågar säga att jag har hunnit få en ganska bred 
yrkeserfarenhet trots att jag inte är äldre än 43 år, säger 
hon oförskräckt och fortsätter:

– När jag fick veta om tjänsten hos Skånes Fotbollför-
bund, det var min man som uppmärksammade mig, så 
tvekade jag inte. Jag hade länge känt att jag ville jobba 
med något mer betydelsefullt och meningsfyllt och är lo-
kalt förankrat. Jobba i en medlemsstyrd organisation som 
intresserar och engagerar så många människor som fotboll 
gör här i Skåne, ja, det kändes bara rätt, säger Pernilla.

När Skånebollen träffar Pernilla har hon varit verksam 
i SkFF en månad. Hon har börjat sätta sig in i verksamhe-
tens många områden. En sak som hon direkt reagerade på 
är hur central SkFF roll är i skånsk fotboll:

– Vi har varje dag 8.000 unika besökare på vår hemsida, 
berättar Pernilla.

Fotboll är en gemensam nämnare för ett betydande an-
tal skåningar. Engagemanget är stort hos väldigt många, 
något som Pernilla uttrycker så här:

– Det spelas fotboll överallt och det pratas fotboll på 
ännu fler ställen. Däremot är jag inte alls övertygad om 
att människor i allmänhet vet allt som ligger bakom. Att 
det bakom varenda domarsignal som berättar att matchen 
har börjat ligger väldigt många timmar av både frivilligt 
arbete inom föreningslivet och organisationerna ovanför 
som Skånes Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. 
Både på det praktiska planet i form av utbildning av spe-
lare och ledare men inte mindre organisatorisk verksam-
het: serier ska arrangeras, spelordningar ska lottas, planer 
ska bokas, motståndarlag ska bjudas in liksom domare, 
funderar Pernilla om den framtid som hon just nu håller 
på och stakar ut riktningen för.

Uefarapporten sprids till kommunerna
– Som ny i verksamheten har jag ju upptäckt att fotboll, 
som nära nog alla verksamheter, handlar om en till vissa 
delar sluten värld där specialistkunskapen är lika stor som 
viktig. När det på kansliet talas om STU så vet alla vad det 
betyder (Spelare- och tränarutbildning). Om vi tar med 
oss den terminologin ut i den breda verksamheten är det 
långt från alla som vet vad som menas. Det är bara ett ex-

empel, fackspråk finns i alla verksamheter, anser Pernilla 
som ser de kontakter med kommuner och region som hon 
får som en mycket intressant verksamhet.

– När Karl-Erik Nilsson vid årsmötet berättade om 
den undersökning Uefa initierat och som nu är översatt 
till svenska vad det gäller språk och att den spaltats till 
distriktsnivå, är mycket intressant. Resultatet av den är 
något jag ser fram mot att få presentera inte minst för våra 
kommuner men också andra organisationer som företag 
vilka vi har samarbete med, säger Pernilla Nilsson, Skånes 
Fotbollförbunds senaste ”nyförvärv”.

Fotnot: Mycket ur den Uefarapport som nämns refere-
ras utförligare på annan plats i detta nummer av Skåne-
bollen, i artikeln om SvFF-ordföranden Karl-Erik Nilssons 
tal vid årsmötet. 

www.indigrow.com

Pernilla Nilsson

Pernilla förbundets nya ansikte utåt

Sprider kännedom
om fotboll överallt
Pernilla Nilsson har varit idrottsintresserad i hela sitt liv och varit engagerad i flera olika idrotter. 
Hon har spelat fotboll i Malmö FF och Oxie IF under tidiga ungdomsår men när det blev 
nödvändigt att välja EN sport så blev det inte fotbollen.

Text: Roger Gottfridsson  Foto: Micke Dahl
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– Vi deltar i BFC-projektet för att vi vill ge vår fören-
ings barn de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas 
och ha kul med sin fotboll. Nyckeln till detta är att våra 
ledare agerar för barnets bästa - och vi ser att en BFC som 
jobbar tillsammans med våra ledare och stöttar dem är en 
väldigt bra lösning, säger David Sjöström som är ung-
domsansvarig i SSIF.

Barnfotbollscoach i SSIF är Emma Nilsson, 27-årig 
idrottspsykolog som slutade sin aktiva spelarkarriär för 
fem år sedan och som därefter varit ungdomstränare i S 
Sandby och Staffanstorp.

Barnfotbollscoachsprojektet

Det är inget självändamål att verksamheten bedrivs enligt 
FSLL utan vi är övertygade om att det ger oss en bättre 
barnfotboll i Skåne där fler barn mår bra, har roligt och 
utvecklas. Med satsningen på Barnfotbollscoacher vill vi 
stötta och uppmuntra alla de fantastiska ledarinsatser som 
görs inom skånsk barnfotboll - och en viktig del i coachens 
uppdrag är att just berömma och lyfta allt det som våra 
ideella ledare gör för att skapa en bra fotbollsverksamhet 
för barnets bästa.

Södra Sandby IF är en av de 25 föreningarna i pilotpro-
jektet.

I vintras drog Skånes FF:s allra färskaste projekt ”Barnfotbollscoach” igång. Nu har 25 skånska 
”pilotföreningar” en Barnfotbollscoach vars uppgift är att coacha ledarna med målet att omsätta 
riktlinjerna i Fotbollens Spela Lek och Lär (FSLL) i praktiken. 

Text och foto: Lars Eiswohld

Nästa SSIF-lag som får stöttning av Emma är pojkar födda 2011.

Ungdomsansvarige David Sjöström tillsammans 
med Barnfotbollscoachen Emma Nilsson.

SSIF:s yngsta flickgrupp har fått besök av Emma några gånger under våren.
Kicki och Elisabeth är ledare för tjejerna.

Läs mer på
www.skaneboll.se/bfc

Följande föreningar ingår i Barnfotbollscoachprojektet:
Dösjöbro IF, FC Hessleholm, FC Rosengård, FC Trelleborg, 
Hyllie IK, Högaborgs BK, Höganäs BK, IFK Osby, IFK Simrishamn, 
IFÖ Bromölla IF, Kristianstads DFF, Lunds BoIS, Malmö City FC, 
Nosaby IF, Spjut storps IF, Staffanstorps United, Salövs BK, 
Svedala IF, S Sandby IF, Torna Hällestads IF, Vejby IF, Vellinge IF, 
Ystads IF FF, Åhus Horna BK och Ängelholms FF.
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www.ahusbeach.com

29 JUNI - 5 JULI 
Nordens bästa beachfotbollsupplevelse

– Det här är en jättebra satsning på att stötta ungdoms-
tränarna i praktiken – ett fint komplement till tränarut-
bildningarna, säger Emma.

– Verkligen roligt och tacksamt att jobba som BFC. Jag 
ser till att ledarna följer fotbollens Spela, Lek och Lär och att 
de har fokus på glädjen och leken i träningen – stöttar, ger 
beröm och hjälper till med konkreta tips när det behövs.

Barnfotbollscoachen bistår ledarna för lagen upp till 
och med 12 år. S Sandby har 8 lag i dessa åldersgrupper 
– och Elisabeth Larson är en av ledarna i SSIF:s yngsta 
flicklag som fått support av Emma.

– Det är bra för mig som ny tränare att hon kan hjälpa 
och tipsa om hur vi kan göra träningarna bättre – och hur 
vi kan ta hand om våra tjejer. Hon har varit positiv och 
gett oss bra feedback, tycker Elisabeth.

– Det är viktigt att se till så att barnen i föreningen får 
ha så kul som möjligt – att känna gemenskap och vara 
trygga med oss tränare.

Barnfotbollscoachprojektet löper vidare under hela 
2019 – till hösten väntar sedvanlig utvärdering och däref-
ter bestäms projektets fortsatta inriktning. 

Barnfotbollscoachsprojektet
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Skånes FF:s Grönt Kort-utbildning är ”loket” i satsningen 
på en positivare matchmiljö och målsättningen är att 
samtliga distriktets föreningar med barn- och ungdoms-
verksamhet ska genomföra utbildningen.

Lunds BK arrangerade sin Grönt Kort-utbildning i 
mars med 28 ungdomsledare och -tränare för alla lag upp 
till och med herrjuniorer. Stefan Jansson är konsulent och 
ungdomsansvarig i Lunds BK:

– Det är viktigt för oss att utbilda ALLA våra ledare i 
Grönt kort för att visa att vi står för en positiv samverkan 
mellan hemmalag, domare, bortalag, spelare och föräldrar. 
Våra spelare och tränare ska följa Fair Play-riktlinjerna, 
säger Stefan 

I samband med att föreningen arrangerar Grönt Kort-
utbildningen på sin egen hemmaplan får man ett helt 

paket med material för att kunna arbeta vidare för en 
positiv matchmiljö i föreningen. Paketet innehåller Gröna 
Kort till alla ledare (som ska bäras under match), Match-
värdsvästar, Föräldrakort och Lagkaptensbindlar

Calle Stödberg är en av Lunds BK:s ledare för deras tre 
P 11-årslag. I slutet av april matchade han sitt ena lag mot 

S Sandby på Klostergården i Lund - 
det Gröna kortet hängde såklart runt 
hans hals.

– Det viktigaste för oss med det 
Gröna Kortet är att visa och påminna 
alla på matchen om varför vi spelar så 
att alla kan bidra till bra stämning! 

– Vi är här för att ha roligt och 
utvecklas - att vi ledare har det Gröna 
Kortet på oss är ett bra sätt att påmin-
na oss själva, killarna och föräldrarna 
om det, säger Calle. 

”För en positiv matchmiljö” är Skånes FF:s 
slogan i arbetet med att skapa en så utvecklande 
och harmonisk atmosfär som möjligt på våra 
barn- och ungdomsmatcher. För oss innebär en 
positiv matchmiljö att barnen och ungdomarna 
upplever den som rolig, trygg och utvecklande.

Text och foto: Lars Eiswohld

Missat Grönt Kort?
Har din förening missat Grönt Kort-utbildningen och paketet med 
Matchvärdsvästar, Föräldrakort och Fair Play- 
lagkaptensbindeln?
Ingen fara – kontakta Skånes FF:s utbildningsavdelning så 
hjälper vi er att arrangera Grönt Kort-utbildningen! Vilmer Johansson bär stolt lagkaptens-

bindeln i Lunds BK:s 11-årslag.

Grönt Kort 
till ALLA!

Richard Gonzales var Matchvärd 
när Lunds BK mötte S Sandby i 
11-åringarnas ”kommunderby”. 
Han intygade att alla på och utan-
för planen skötte sig exemplariskt.

Ledarna för Lunds BK:s 11-årslag 
Frithiof Jansson och Calle Stöd-
berg bär såklart det Gröna Kortet 
under matchen mot S Sandby.

Stefan Jansson är ungdomsansvarig i Lunds BK – han tycker 
det är viktigt att alla föreningens ungdomsledare följer 
Fair Play-riktlinjerna.
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Vi som minns vintrarnas TV-sändningar från England, 
Tipsextra, har sett fler än en match där bara att flytta bol-
len sågs som en prestation.

Något av en revolution har skett under senaste 20-25 
åren och den pågår fortfarande för fullt. Planerna blir allt 
bättre år från år. Med hjälp av bättre teknik och material 
förbättras planerna ständigt.

Fotbollens beslutande organ, där planägarna ska räk-
nas in, har tagit fasta på kritiken. Golfbanor används ofta 
som jämförelse – om det är rätt eller inte är en diskussion 
som kan föras separat.

Håkan Eriksson, agronom vars yrkesverksamhet för-
tydligas att han är specialiserad på jord- och växtfysiologi, 
föreläste när Skånes Fotbollförbunds (SkFF) utbildning 
”Diplomerad Groundsman” inledde sitt steg 3 i Malmö 
24-25 april. Under året hålls fyra utbildningar under 
sammanlagt åtta dagar på olika platser och under olika 
tider. ”I mål” går kursen 15-16 oktober då den avslutas i 
Helsingborg.

Håkan har under ett antal år varit anställd i Svenska 
Golfförbundet och kan därför jämföra:

– Golfen tog tidigt tag i frågan och var snabb med att 
finansiera den. I den del av medlemsavgiften som hamnar 
hos Svenska Golfförbundet är fem kronor öronmärkta för 
att användas i frågor som rör banskötsel. Det har innebu-
rit snabba steg mot allt bättre banor.

– Med tanke på det stora behov som finns vad det gäl-
ler fotbollsplaner anser jag att ett liknande system med av 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) anställda experter vore 
en bra lösning. Viktigt kan vara att de uppfattas som obe-
roende i motsats till när kunnigheten och expertisen som i 
dag mestadels finns hos dem som också säljer produkter, 
menar Håkan.

England, vars planförhållanden många svenskar är väl 
bekanta med tack vare alla TV-sändningar från matcher 
sedan senare delen av 1960-talet, har numera bra planer 
överallt och året om.

– Det är i grunden en fråga om pengar. De har satsat 
mycket pengar på att använda sig av de många framsteg 
forskningen gjort och resultaten har ju onekligen blivit 
bra, menar Håkan Eriksson.

”Viktigt att lära mer”
Kunskapen hos planägarna, oftast kommuner, är uppen-
barligen inte i nivå med de krav som fotbollen har. Håkan 
Eriksson ser ingen bättre väg att lösa frågan än att öka 
utbildningstakten.

Magnus Svanberg, som är anställd i Åstorps kommun 
med i huvudsak ansvar för Bjärshögs idrottsplats, har 
arbetat många år i branschen. Skånes Fotbollförbunds-
kursen är den första utbildning han deltar i och är efter de 

Planskötare fortbildas i konsten
att alltid erbjuda spelbara planer

Kursdeltagarna funderar och diskuterar ett av de problem föreläsaren Håkan Eriksson tagit upp

För inte alltför länge sedan flödade i media 
dagligen i mars och april orosrapporter från i 
synnerhet de allsvenska spelorterna beträffande 
vädret: ”Stor risk för att allsvenska premiären 
skjuts upp” var en vanlig rubrik.

TEXT: Roger Gottfridsson Foto: Roger Gottfridsson och Pernilla Nilsson
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två första dagarna mycket positiv och delar Håkan Eriks-
sons uppfattning:

– Som de flesta i den här branschen har vi utbildats av 
kollegor med längre erfarenhet. De har mycket att lära 
ut, men kursdagarna i Malmö gav oss ökade kunskaper 
på flera områden. Jag tyckte att utbildningen var mycket 
intressant och ser fram mot sommarens och höstens 
utbildningsdagar.

– Det är inte bara det att man får lära sig en hel del 
nytt, första sammankomsten handlade mycket om mark-
lära och dränering och mycket av det som redovisades var 
både nytt och nyttigt för många av oss.

”Det finns skäl att vara orolig”
Håkan Eriksson tog vid en av lektionerna upp dränering-
en. Även om det finns en del kunskap ute i kommunerna 
så räcker den inte. Ett exempel som togs upp var hur fort 
vatten rör sig genom olika material.

– Vatten rör sig genom sand med en hastighet av 50 
millimeter på en sekund. Om vattnet istället ska passera 
lera lika långt tar det fyra-fem månader innan det har run-
nit igenom, berättade Håkan Eriksson.

Håkan Eriksson tog också upp en ytterst aktuell fråga, 
den gäller grundvattnet. När vi läser eller hör om låga 
grundvattennivåer reagerar vi knappast. För de flesta av 
oss är det en alltför komplicerad fråga, vi är helt enkelt för 
dåligt insatta. Därför skjuter vi frågan från oss, som vi gör 

med de flesta frågor som handlar om klimatet.
– Grundvattenfrågan är mycket oroväckande, menade 

Håkan Eriksson.
När han tog upp de många olika beståndsadelar om 

marken vi går på och som finns överallt var det säkert fler 
än jag som tänkte, ”totalt obegripligt”. Eller vad sägs om 
att ett gram lera innehåller över 90 miljarder partiklar?

– Av det skälet spelar det en mycket stor roll om un-
derlaget till en fotbollsplan innehåller två eller tre procent 
lera, förklarade Håkan Eriksson:

– För att kompensera ett gram lera krävs åtta gram sand.
En annan aktuell fråga och något av en patentlösning, 

åtminstone har jag den känslan, när det gäller skötseln av 
grönytor/gräsmattor är luftning. Hur mycket ska gräs-
mattan luftas är en ofta återkommande fråga.

– Generellt kan man säga, ”det går inte att lufta för 
mycket”. Däremot kan problem uppstå om man luftar vid 
fel tillfälle, förklarade Eriksson.

Ansvarig för utbildningen från SkFF:s sida är Tvarko 
Matanovic. Han upplevde en mycket intresserad grupp 
som gärna kunde varit några deltagare större, tolv deltog.

– Min känsla är att många tog till sig det som framför-
des. De kanske också överraskades något av att ämnet är 
så stort. Det är många detaljer som måste genomföras och 
klaffa för att resultatet ska bli det som är det gemensam-
ma målet för alla inom fotbollen: spelbara, gröna planer 
under säsonger som tillåts bli allt längre. 

En av kursdeltagarna 
undersöker innehållet i 
en av de ”mullblandning-
ar” Håkan Eriksson ställt 
fram – anlägga en gräs-
plan handlar om mer än 
att blanda olika slag av 
jord, lera och sand

Magnus Svanberg från Åstorp var mycket nöjd 
efter det första, av fyra, utbildningspass

Kursansvarige Tvarko Matanovic, Skånes Fotbollförbund, 
tillsammans med en av utbildningens många högt kvalificerade 
föreläsare, Håkan Eriksson från Vadstena

Utbildning
”Diplomerad
Groundsman”

Diplomerad Groundsman Steg 3
Kursupplägget består av 8 dagars utbildning på fyra orter i Skåne. Teori var-
vas med praktikpass och maskinkörning samt eget arbete på hemmaplan. 

Kursinnehållet: Framtidens anläggningar, botanik, växtfysiologi och marklära, 
luftning, bevattning och avvattning, mark och näring, analys och jordprov, 
konstgräs, hybridgräs och arbetsmiljö, maskiner i sitt sammanhang praktisk 
körning med GPS, invintring – skötselplan och driftsbudget. Studiebesök 
kommer genomföras hos Skånefrö, Unisport, Trafik & Fritid med flera.

Hela kursinnehållet framförs av högt kvalificerade föreläsare som är experter 
inom sina respektive områden och besitter den senaste kunskapen. 
Föreläsarna kommer bland annat från Skånefrö, Unisport, Trafik & Fritid 
och Golf & Trädgård.

Vid intresse eller frågor; kontakta Tvarko Matanovic 
tel 040-59 02 14, e-post: tvarko.matanovic@skaneboll.se 
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Full fart på Skånes STU-verksamhet!
Foto: Lars Eiswohld 

Hög intensitet på 14-årpojkarnas STU-träning i ”Mittzonen” STU-ansvarige Peter Robinson höll klubb-
tränarfortbildning för 20 pojklagstränare

135 förväntansfulla 14-årsspelare
väntar på att STU ska dra igång i S Sandby

STU-ansvarige Magnus Blixt informerar spelarnas 
föräldrar om STU-upplägget

Flickor 14 hade sin första STU-samling i Eslöv – härligt lir!

Det naturliga valet 
till er kiosk 

För mer information och beställning kontakta: 
Claus Hansen

mobil: 0708-25 86 03  •  e-post: claus@flask-co.com

– GLEMMINGEBRO –
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Premiär för skånskt
seriespel i futsal

För första gången har vi nu skånskt seriespel i futsal - en U17-serie och en division 2-serie. 
Skånebollen rullade in i Rosengårds sporthall en lördag i februari för att bevittna division 2-mötet 
för herrar mellan Malmölaget FC Rosengård och Medina IF från Helsingborg.

Text och foto: Joachim Orrenius

Medina gjorde avspark men det var Rosengårds Ali Reza 
Jafari som efter 1.28 tryckte sig förbi Medinaförsvaret och 
sparkade in matchens första mål. Rosengård hade inled-
ningsvis mest boll tack vare stor rörlighet i anfallspositio-
nerna men det dröjde till matchminut fjorton innan bollin-
nehavet gav ytterligare utdelning fram till 2-0. Medina 
hade desto svårare att få igång sitt anfallsspel men efter 
2-1-reduceringen, på en snabb omställning, blev det bättre 
fart på Helsingborgslaget. Med endast fyra sekunder kvar 
av första perioden tilldömdes Medina en straff som lagets 
spelmotor Ahmed El-Khalayell dock missade. 2-1-ledning 
för Rosengård efter de första tjugo.

Medina jagade förgäves mot starkt Rosengård
I pausen beslutade domarna tillsammans med de båda la-
gen att helt sonika strunta i sidbytet. Att Medinas målvakt 
saknade nummer på matchtröjan verkade inte heller spela 
någon roll. Nåväl, andra halvlek sparkade igång och efter 
3.33 prickade Mustafa Nazeri in 3-1 till laget från Rosen-
gård. Matchbilden från den första perioden stod sig och 
efter knappt sju minuter tog Medina time out i ett försök 
att ändra densamma. Nu var det man-man-spel som gällde 
och det dröjde inte ens en minut innan Medinas nya taktik 
resulterade i en 3-2-reducering. Nu var Medina på gång 
men glädjen blev endast en minut lång eftersom Rosen-
gårds Ali Reza Jafari gjorde 4-2 efter att ha blivit frispelad. 
Jafari rullade även retfullt in 5-2 efter elva minuters spel. 
Medina gav dock inte upp men de lägen som skapades 
avvärjdes av Rosengårds starka försvarsspel. Medinas 
reduceringsjakt gav istället Rosengård flera tillfällen till 
kontringar vilket resulterade i ytterligare tre hemmamål. 

Slutresultatet blev 8-4 efter det att Medina gjort mål 
på en av sina straffar och i matchens slutskede lyckades 
bortalagets kapten Kevin Söderberg även lyfta in 
8-4-reduceringen.

FC Rosengård-Medina IF 8-4 (2-1)
Målskyttar FC Rosengård:
Ali Reza Jafari 4, Mustafa Nazeri 2, Silva Fabio Junio Da Silva 
1 och Carlos Olave Rojo 1.

Målskyttar Medina IF: 
Navid Mosavi 2 och Kevin Söderberg 2.

Eftersom flera lag utgått eller blivit uteslutna ur serien 
spelades endast fem omgångar. Den slutgiltiga tabellen 
ser ut som följer.

Rosengårds målvakt visar prov på 
smidighet när han räddar ett skott.

Medinas Ahmed El-Khalayells skicklighet med boll krävde tät 
uppvaktning av Rosengårdsspelarna.

Rosengårds Ali Reza Jafari hade en bra eftermiddag 
i Rosengårds sporthall. Ideliga löpningar och hårt jobb 
resulterade i fyra mål för honom.

HA Div. 2 Futsal Skåne
Futsal Club Ängelholm 5 4 0 1 27-13 12
Linero IF 5 3 2 0 23-16 11
Medina IF 5 2 1 2 24-32 7
Croatia Helsingborg KIF 5 2 0 3 34-20 6
FC Rosengård 1917 (2) 5 2 0 3 27-24 6
Rosengård FF 5 0 1 4 17-47 1
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Vilket innebar att Torns IF vid årsmötet fick ta emot 
distriktets Fair Playpris. Med det följde en check på 15.000 
kronor.

– Den hamnade i föreningskassan men styrelsen har 
sagt att vi gärna kan gå ut och fira en dag och det tänker 
vi göra, säger lagledaren Leif Håkansson.

Plats bland de justaste lagen i hela Skåne är ingen 
tillfällighet för Torn:

– Det är inte så många år sedan vi fick pris för att ha 
kommit trea i Fair Playturneringen, minns tränaren Tomas 
Andersson.

Uppföra sig juste och vara trevliga kanske är något 
som finns i väggarna hos Torns IF…?

– Tjejerna är allmänt trevliga. Socialt sett är det en 
mycket väl fungerande trupp. Risken för att de ska dra 
på sig några varningar för protester mot domslut tror jag 
är ganska liten, säger Leif Håkansson som i likhet med 
tränar-Tomas har svårt att minnas hur det gick till vid 
förra årets enda varning.

– Om jag minns rätt så var det efter en tackling baki-
från som vi fick den, säger Leif.

Eftersom Torns IF under sina 18 matcher bara släppte 
in 14 mål är det inte genom tufft försvarsspel laget har 
förhindrat sina motståndare från att göra mål.

–  Nej, det är det inte. Vi ser försvarsspelet som vår 
alla bästa tillgång. Det är svårt att göra mål på oss, säger 
Tomas Andersson.

Lund har svårt övertyga som ”riktig” fotbollsstad. 
Handbollen är det som präglar Lund. Det finns föreningar 
från staden i högsta serierna får såväl damer som herrar.

På bredden är Lund, och har alltid varit, en stor 
fotbollsstad. Senare årens tendenser (i ledarbristens 
spår?), med sammanslagningar som följd har inte i någon 
nämnvärd minskat antalet föreningar i staden. ”Derby” är 
ett ord som var och varannan vecka kan klistras på någon 
match på damsidan.

– Vi ligger ju i stadens norra delar och känner också 
konkurrens från Furulunds IK. Dessutom finns det fyra-
fem föreningar inom ”stans” gränser som har damfotboll 
på programmet, LBK, LSK, Lunds FF, Hallands nation och 
inom kommunen om än en bit utanför stadskärnan finns 
bland andra Södra Sandby IF, Hardeberga BK och Torna 
Hällestads IF, säger Leif Håkansson.

”Oroväckande” – redan ett gult kort
Det här med att spela juste och uppträda trevligt är inte 
något som finns på träningsprogrammet hos Torns IF.

Fler än en gång har truppen fått höra att det är trevligt 
möta Torns IF eftersom stämningen alltid är god. Sådana 
ord värmer mycket, menar Tornledarna.

Ingen av lagets båda ledare känner heller att just snack 
om att spela och uppträda juste tar särskilt stor plats. Det 

Vem utmanar Torns IF:s damer
- ett gult kort på en hel säsong!
Torns IF:s damlag hade vid säsongsstarten 
2018 målet att vinna division 4 Nordvästra.
Det lyckades inte men andraplatsen efter 
suveräna Högaborgs BK räckte för att Torns IF 
skulle flytta upp till division 3.
…och till en seger som väckte större upp-
märksamhet än en serieseger i division 4 hade 
gjort: laget var 2018 års suveränt justaste lag i 
distriktet, en enda varning på 18 matcher!

TEXT: Roger Gottfridsson FOTO: Micke Dahl

Från vänster: Hanna Wallhoff, Sara Johansson, Leif Håkansson (lagledare), Malin Stenström, Amanda Persson, Evelina Ringhov (kapten), Alice 
Ekstrand, Alicia Järnhäll, Linnea Landeus, Tomas Andersson (tränare), Josefin Dahlberg, Emilia Karlsson, Odessa Petersen och Alwa Widell.
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har blivit en vana truppen försöker undvika bryta.
– Efter två omgångar i serien, och innan dess ett antal 

träningsmatcher, har vi redan dragit på oss en varning, 
säger Leif Håkansson småskrattande och nämner att en 
spelare varnades i en träningsmatch.

Bra början i division 3
Efter två seriematcher ligger Torns IF på en mittenplats. 
Vilket känns rätt naturligt efter 1-3 mot tippade toppla-
get Billesholms GIF och seger med 3-0 på bortaplan mot 
Asmundtorps IF.

Några direkta planer på att vinna serien redan i år, 
division 3 nordvästra, har Torns IF:s ledare inte.

– Vi har målet och kommer i höst vara nöjda med om vi 
slutat kring mitten i tabellen, för den delen gärna på den 
övre halvan i tabellen, säger Tomas Andersson.

Flertalet spelare studerar. I år har man dragit nytta av 
att så många ungdomar från andra delar av Sverige stude-
rar vid universitet. Inför årets säsong kom tre nya spelare. 
En av dessa har tillhört ett farmarlag till FC Linköping och 

spelat i division 2. En annan spelare har tidigare tillhört 
Vallentuna BK, norr om Stockholm.

Satsar på bredare trupp
Träning pågår den kväll som Skånebollen är på besök. 
Innan har Leif Håkansson varnat för att de kan vara glest 
i spelarledet då flera spelare meddelat att de inte kan 
komma. Farhågorna visar sig vara överdrivna. När Tomas 
Andersson första gången blåser i pipan sätter sig tolv 
spelare i rörelse på föreningens hemmaarena, Stångby 
idrottsplats.

Tidigare har ledarduon sagt att om det är något de 
önskar är det en något större trupp och därmed ett större 
antal spelare på träningarna. Med tanke på återbuden, 
säger Tomas:

– Tolv spelare är en normal anslutning. Vi skulle gärna 
se större trupp och att vi är 16-17 spelare på träningarna.

Äldste spelaren i truppen är 30 år.

Leif har 40 år i Torns IF
Lund växer i alla riktningar och Stångby är minst av allt 
något undantag.

Återväxten på flicksidan är ändå kraftigt begränsad.
– De tre-fyra närmaste åren kan vi inte räkna med 

något större tillskott från de egna leden. I de yngsta lagen 
ser det hyfsat ut men att behålla flickor med begränsat 
intresse för fotboll är svårt. Vi har ett glapp och står utan 
lag i de årgångar som kunde ha varit aktuella för A-lags-
truppen om ett eller två år

– Jag började min tränarverksamhet med de som är 
födda 1994. Bara ett par spelar ännu, säger Tomas och Leif 
skjuter in:

– Vi hade ett par bra årgångar för födda 1996 och 1997. 
Vi gick till B-slutspel i Gothia Cup men bara tre av tjejerna 
är fortfarande verksamma. De något år yngre dominerar 
truppen, 1997-orna och 1998-orna är klart mest represente-
rade i vår trupp.

Lund växer – det gör Torns IF också
Tomas har sin bakgrund i Torns IF. Han var under många 
år målvakt i föreningen.

När han slutat spela träffade han vid ett tillfälle sin 
revisor som just då tränade föreningens damlag. Han 
behövde hjälp och övertalade Leif att ta över. Vilket lett 
till att Leifs tid som aktiv och ledare i Torns IF nu är uppe 
i 40 år.

Leifs flicka började spela fotboll och då fick föreningen 
pappa Leif på köpet och båda är fortfarande aktiva. När 
dottern spelar matcher aktiviseras ytterligare en ur famil-
jen Håkansson, mormor (Leifs fru) som passar barnbarn.

– Föreningen fungerar väldigt bra för tillfället. Styrel-
sen gör ett bra jobb och utan att vara involverad i rekryte-
ringsverksamheten har jag intryck av att ledarbrist inte är 
något som vi lider av, menar Leif.

I flertalet åldersklasser saknar Torn helt lag på flicksi-
dan.

– Åren därefter ser det betydligt bättre ut, vi har duk-
tiga unga tjejer i årsklassen 2008 och framåt. De yngsta, 
födda 2011 och 2012, spelar ännu så länge i blandade 
lag men vad det gäller dem får vi vänta några år., säger 
Tomas.

Torns IF bildades 1965. Då var Torn en egen kommun. 
1970 började föreningen spela i Skåneserien division 6. I 
samma veva inkorporerades Torn i Lunds kommun.

– Jag vill minnas att den sammanslagning som var på 
gång i norra Lund, när Lunds Norra IF, Lugi och Lunds 
GIF blev Lunds BoIS, påverkade bildandet av Torns IF, 
säger Leif Håkansson. 

Alicia Järnhäll, Alice Ekstrand, Josefin Dahlberg 
och Linnea Landeus värmer upp.

Malin Stenström

Glädje under uppvärmningen
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Samma år som han avgick löstes frågan. Sunne lämnade 
ordförandeposten vid årsmötet till tidigare styrelseleda-
moten Assar Rosdahl. I dennes ställe valdes Olle Larsson 
in i styrelsen. Just då var Olle en 34-årig marknadschef 
på från dåvarande Sparbanken Helsingborg – hand-
plockad till SkFF-styrelsen för att starta Skånebollen. Han 
arbetsuppgift bestod inte av traditionella bankaffärer, 
han ansvarade för Sparbanken Västra Skånes utåtriktade 
verksamhet

Kring sig samlade Assar och Olle ett antal i ämnet 
väl insatta och skrivkunniga personer, en (Stefan Alfelt) 
kunde till och med fotografera. Ansvarig utgivare och 
administratör för gruppen blev Lars-Christer Olsson, 
kanslichefen som så småningom blev högste tjänsteman 
i Uefa. I dag sitter han i Uefas styrelse som representant 

för elitligorna i Europa, han är på hemmaplan ordfö-
rande i Svensk Elitfotboll (SEF). Övriga i redaktionskom-
mittén var GeBe Andersson, Stig Claësson och Roger 
Gottfridsson.

Det var bokstavligt talat Olle som drog slipstenen. Han 
hade, utan att ha någon namngiven eller tydlig förebild, 
skissat på vad som skulle finnas i tidningen. Det hand-
lade om sådant som hade hänt och hände i den skånska 
fotbollsvärlden.

– Det visade sig direkt att vi hade funnit rätt personer 
för att förverkliga mina tankar, minns Olle tiden då han 
inför styrelsen var den som ansvarade för Skånebollen.

På hösten 1981 kom den första och årets enda num-
mer av tidningen ut. Året efter kom fyra nummer. Nästa 
ändring i utgivningsschemat kom 1987, då gavs årligen 
sex nummer ut. Den höga utgivningstakten höll sig till 
2001 då antalet utgivningar skars ned till fem om året för 
att två år senare minskas till fyra, och där är vi än i dag. 
Nämnas att det nummer ni läser just nu är 181!

– Det jag minns från åren i redaktionskommittén är att 
vi alltid hade roligt när vi träffades. Uppslagen haglade 
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Olle, mannen som fick fart
på förbundets egen tidning

Stig Sunne arbetade under sin tid som ordfö-
rande i Skånes Fotbollförbund, 1970-1981, för 
att förbundet skulle starta en egen tidning.

Text och foto: Roger Gottfridsson

Här Hästhagens IF:s framgångsrika lag 1973 efter den överlägsna seriesegern i division 5 Nordvästra, södra, sju poäng före tvåan 
Väsby FK: Stående från vänster: Lagledaren Sven-Erik Persson, Bosse Larsson, Bert Olsson (spelande tränare), Tommy Ekvall, Olle 
Larsson (spelande tränare), Olle Andersson, Kjell Wantzin, Rolf Holmkvist, Dane Svensson och Lennart Karlsson. Sittande från vänster: 
Nils ”Poppe” Olsson, Göran Jönsson, Arne Jönsson, Kalle Hultberg, Tommy Thorup, Christer Persson och Kenth Johansson
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och vi pratade väldigt mycket om framtiden. Även om 
vi inte kunde förutse allt så var vi tidigt inne på andra 
underlag än gräs och grus.

– Vi fick stort stöd från alla håll. Nästan i alla fall. En 
och annan surkart tyckte kanske annorlunda än vi men 
Skånebollen var aldrig något som var uppe på årsmöten 
eller orsakade insändarstormar. Vi såg till att ”ha mycket 
på fötterna” innan vi lät skånsk fotboll i stort få veta vad 
vi ville driva på eller ändra på, säger Olle och minns 
något som kallades ”Självporträttet” och där Eric Persson, 
den aktade MFF-hövdingen, var den som i första numret 
avslöjade sina gärningar och tankar.

Hövding långt före sin tid
Den kloke E.P., som han oftast undertecknade sina brev, 
svarade redan 1981 ”Rasism” på frågan om det han mest 
avskydde och på frågan om vilken religion han kände 
mest sympati för blev svaret: ”Kristendomen som den 
tillämpas av fattigpräster i katolska länder och i Fräls-
ningsarméns verksamhet i slum världen över”. Han 
utnämnde Gunnar Gren till Sveriges genom tiderna bäste 
fotbollsspelare och i det alla tiders svenska landslag han 
tog ut fanns det bara plats för två MFF-are, Erik Nilsson 
och Bosse Larsson.

– I första numret hade vi också en artikel om allt för 
låga medlemsavgifter i föreningarna. Vi skrev om domar-
frågor och Olle Möller presenterade ett träningsprogram 
efter västtysk förebild. Eric Persson berättade också om 
ett årsmöte i SkFF på 1930-talet – då var årsmötena allt 
annat än stillsamma – och om varför Skåne blivit ett av 
de ledande distriken i svensk fotboll. Vi hade också en 
enkät om inomhusfotboll/smålagsspel. De flesta var 
positiva, en av de svarande var entusiastisk. Det var Hans 
Cavalli-Björkman, som några år tidigare tagit över som 
ordförande i MFF efter Eric Persson, noterar och minns 
Olle Larsson när han bläddrar igenom det första numret 
av Skånebollen.

Hästhagens IF - föreningen i hans hjärta
Olle fortsatte som ansvarig för Skånebollen fram till och 
med årsmötet 1987 då han lämnade styrelsen. Sedan 
dessa har en grupp, utan inslag från styrelsen, ansvarat 
för Skånebollen med en tjänsteman som högste ansvarig: 
Mats Engqvist, Olle Möller, Ulf Larsson och numera Peter 
Ekvall.

Nästan 40 år efter att tidningen kom ut första gången 
säger Olle Larsson:

– Jag menar att det är viktigt att skånsk fotboll håller 
sig med en egen tidning!

Olle Larsson lämnade styrelsen men inte fotbollen. Han 
gick vidare på den bana där han praktiskt taget föddes, 
fotbolledarens:

– När jag var tio år var min pappa (Gunnar) med och 
bildade och blev ordförande för Hästhagens IF i södra 
Helsingborg. En förening som inte välkomnades av alla 
eftersom det redan tidigare fanns tre fotbollsföreningar i 
området: BK Drott, Skogens AIS och Helsingborgs BoIS.

– Vi hade vår centrala punkt på Brunbäcksgatan i något 
som var ett miniatyrsamhälle. Där fanns allt, butiker lika 
väl som gemensamhetslokaler med plats för alla slags 
verksamheter, inte minst idrott. Men där fanns utrymme 
för alla intresseinriktningar. Frimärksklubb fanns men 
också andra verksamheter, för alla åldrar.

Gårdarna skiljde sig emellertid inte från andra på annat 
håll. På varenda gräsmatta stod det skyltar som förkun-
nade, ”Förbjudet att beträda gräsmattan”. Eftersom alla 
visste att pojkarna i området ville spela fotboll anlades en 
liten plan.

– Hästhagens IF arrangerade det som kallades en 
”huslagsserie”. Den blev mycket populär från första 
stund. Jag fick uppdraget att direkt efter varje omgång 

Olle Larsson bläddrar i det första numret av Skånebollen.

>>>

Första
utgåvan
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referera matcherna och poängsätta spelarna i en väggtid-
ning, som sattes upp lite senare samma kväll. När jag kom 
ned stod många och väntade på att få läsa den populära 
väggtidningen. Lagen från de olika fastigheterna/gårdar-
na försågs med italienska klubbnamn. Italiensk fotboll var 
populär eftersom en del svenskar spelade där, minns Olle.

Motarbetades av ”di gamle”
När Hästhagens IF ville bli medlem i Helsingborgs Små-
klubbars Allians sa medlemmarna där nej. Istället fick 
Hästhagens IF de första åren spela i Vallåkraalliansens 
serier. Träningstider på områdets idrottsplats, Heden, fick 
man inte heller och Olle minns än i dag en replik som en 
ledare i konkurrentklubb sa när Hästhagens IF proteste-
rade: ”Medan den store hunden äter ska den lille vänta”.

Konflikten löste sig efter några år och Hästhagens 
IF släpptes in i småklubbsalliansen. Och tog från första 
stund för sig:

– Vi blev snabbt den ledande ungdomsföreningen i sta-
den medan övriga söderklubbar förde en allt mer tynande 
tillvara. Skogens AIS var den första föreningen som talade 
om att gå samman. På så sätt uppstod 1985 Helsingborgs 
Södra BK när Hästhagen och Skogen slogs samman under 
namnet Helsingborgs Södra BK.

– Innan dess hade vi 1966 hunnit med kvalificera oss 
för junior DM-finalen. Där mötte vi Malmö FF och hade 
0-0 vid full tid men förlorade i förlängningen med 2-0. Ett 
juniorlag som bildade stomme i det lag som tog Hästha-
gens IF från division 6 till 4.

– Som 20-åring efterträdde Olle pappa Gunnar som 
ordförande i Hästhagens IF. Olle var under en tid nära 
nog Hästhagens IF: ordförande, spelande tränare, lagle-
dare, ungdomsledare – vid sidan av hann han dessutom 
debutera som spelare i handbollsallsvenskan för Viking-
arnas IF!

Han valdes också in i det som på 1970-talet och fortsatt 
heter Helsingborgs Fotbollklubbars Allians (HFA). Där 
blev han tämligen omgående ordförande och samtidigt 
svarade han för bevakningen av småklubbsverksamheten 
för tidningen Arbetet i Helsingborg.

Meriter som fick skattmästaren (det hette så innan 
titulaturen ändrades till mera tidsenliga kassör) i Skånes 
Fotbollförbund, Stig Jönsson, att föreslå Olle en plats i 
förbundsstyrelsen för att driva projektet Skånebollen.

– Lars-Christer Olsson ringde mig från SkFF och talade 
om att man förväntade sig att jag skulle se till att Skåne-
bollen blev verklighet, berättar Olle.

Nöjespappa och HIF-speaker
Helsingborgs Södra BK växte samtidigt och fick genom 
goda kontakter med Fritidsnämnden (Torsten Carlius var 
ordförande) tillstånd att bygga ett klubbhus på Hedens 
norra del. Inte utan protester. Bland annat begärde Råå IF 
att Södra skulle sätt upp säckväv mellan sitt klubbhus och 
planen när Råå spelade sina matcher. Det för att Södra-
medlemmar inte utan att betala inträde skulle kunna se 
Råås matcher från klubbhuset.

Det blev inget av med säckväven…
Istället kom också BK Drott och Helsingborgs BoIS 

att omfattas av Södrafamiljen, 1991. 2007 var det dags 
att svälla ytterligare, då bildades den förening som i dag 
heter Ramlösa Södra FF. All fotboll i stadens södra delar 
under en och samma hatt – tills att Råå IF:s domäner 
börjar.

”Informationsansvarig” var etiketten som klistrades på 
Olle när han valts in i SkFF-styrelsen.

Olle Larsson har alltid trivts med att ha mycket att 
göra. Det hade han nytta av i sitt jobb inom banken där 
hans uppgift till betydande del bestod i att värva spara/
nya kunder till banken.

– Då var jag verksam på arbetsplatser och i föreningsli-
vet. Under en inte alltför lång period lyckades jag få över 
3.500 strävsamma och ambitiösa människor att spara för 
att sedan använda sina pengar till att starta företag, bygga 
egna hem eller köpa bostadsrätter, gläds Olle när han låter 
minnena flöda.

Under 14 år var Olle dessutom speaker vid Helsing-
borgs IF:s hemmamatcher, 1993-2007.

Pensionerad sedan åtskilliga år, han slutade inte som 
bankdirektör utan hamnade i tidningsbranschen på nytt, 
är han fortfarande i full gång. Sedan 33år, från 1986, är 
han ansvarig, som arrangör och konferencier, för Helsing-
borgs stora sommararrangemang ”Kul-i-juli”. Där många 
tusen helsingborgare – och andra med för den delen – fyra 
tisdagskvällar i juli låter sig underhållas av bra artister 
och trivas i ”Grytan”, granne med Kärnan uppe på platån 
ovanför ”gamla” Helsingborg. Han håller också i gång ett 
eget program i lokalradion under namnet Nöjesgrytan. 
Där intervjuar han varje vecka en gäst under nästan två 
timmar och varvar med musik. Programmet hörs varje 
vecka av 15.000-20.000.

Åren i SkFF-styrelsen minns han med stor glädje:
– …och det som jag minns allra bäst och gläds mest åt 

är allt det jobb vi lade ned för att Skånebollen skulle bli 
mer än en dagslända har gett resultat! 

Prova de fantastiska korvarna från det lokala 
charkuteriet med de gamla traditionerna!

Gör som många andra klubbar!
Prova och se vad FLÄSK & CO’s högkvalitativa, smakrika produkter 

kan göra för er försäjlning! Missa inte vårt erbjudande på 10% rabatt 
till nya kunder vid första beställningen!

Vi kan naturligtvis även hjälpa er med korvbröd och härliga hamburgare!

För mer information och beställning vänligen kontakta: 
claus@flask-co.com | susanne@flask-co.com | karin@flask-co.com

Certifierade FSSC 22000 SKURUP
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”Omgång två i division 7 södra närmade sig sitt slut och vi 
satte kurs mot norra Europas sydligaste udde, Smyge hamn 
och mötet mellan hemmalaget Östra Torp och gästerna från 
Svarte, SoGK Charlo. Detta var ÖTs första hemmamatch 
sedan omstarten i div 7 och det märktes på stämningen runt 
ett för dagen soldränkt Smygehamns IP.

Eftersom vi blev lurade av Fogis där det stod att matchen 
började 13 när den i själva verket började 14 så var vi hung-
riga redan vid matchstart så halvtidskorven förtärdes redan 
innan avspark.

På kioskens meny fann vi både smal som tjock i bröd. Det 
senare alternativet, en tjock var ett självklart val för oss. Vi 
blev dock väldigt besvikna då korven inte kom direkt från 
grillen utan från någon form av värmelåda.

När den trevliga damen i kiosken glatt levererade oss 
korvarna och önskade oss en smaklig spis kunde vi notera att 
båda två var spruckna, något vi inte kan ha överseende med. 

Vi tänkte att nu blir de inte värre, och det blev det inte 
heller, snarare tvärtom. Brödet vägde upp genom att vara 
någorlunda dagsfärskt och utbudet med två sorters senap, 
ketchup och torkad lök gjorde att korven till slut tillfreds-
ställde våra kräsna smaklökar och får ett godkänt betyg.

Mätta och belåtna kunde vi se hemmalaget stå för en fin 
insats och vann rättvist i en trivsam tillställning med 6-2 där 
duktiga Marcus Lundell var planens bästa spelare.”

Fler recensioner kommer efterhand läggas upp på 
Skaneboll.se

Korvkriterier (1 poäng) Poäng
Ordentligt grillad, inte sprucken 0
Bra bröd, får inte vara kallt eller torrt 1
Minst två sorters senap skall finnas 1
Grillad på kolgrill, ej gasol eller på stekbord 1
Korven ska serveras från grillen, ej från värmelåda 0
Mer än en sorts korv skall finnas att tillgå 1
Korv med bröd får kosta max 25 kr 1

5
Kioskkriterier (1 poäng)

Placering 0
Utbud 1
Bemötande 1
Måttliga priser 0

2
Bonuspoäng (2 poäng)

Kombopriser 0
Någon korv utöver det extra 0
någon form av överraskning 0

0
Korvens helthetsbedömning 1-7
Martin: 3,5
Gustaf: 3,0

6,5
Total poäng 13,5

Korv i Smygehamn

– sm
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Korvpatrullen
Skånska mästerskapet 
i ”klubbkorv”
Om det finns något bättre än fotboll, så är 
det väl fotboll och en korv med bröd. 

Text och foto: Gustaf Lusth och Martin Larsson

För något man ofta glömmer bort, 
som är en oerhört viktig parameter 
när man besöker en idrottsplats, 
är väl en korv med bröd. Det är 
något som aldrig uppmärksammas, 
utan tas nästan för givet. Korv med 
bröd är nog den mest uppskattade, 
men samtidigt mest underskattade, 
måltid man kan äta i samband med 
fotboll, och ändå finns den i princip 
på varenda arena och idrottsplats i 
hela Sverige. 90 minuter fotboll, 22 
spelare på plan som jagar en boll, 
nära och kära finns på plats för att 
stötta spelare och lag. I halvtid går man till kiosken för 
att förtära en korv. Eldsjälen bakom grillen, som lägger 
ner sin tid för att grilla ett par korvar till 16 åskådare en 

regnig söndag, hur mycket cred får 
denne?

Det tillsammans med ett enormt 
fotbollsintresse, och så klart en stark 
förkärlek till en klassisk korv med 
bröd, har fått killarna Gustaf Lusth 
och Martin Larsson att vilja utse 
”Skånes bästa klubbkorv”. Med hjälp 
av ett poängsystem och individuell 
betygsättning, kommer korven, men 
också kioskverksamheten som hel-
het att bedömas, och slutligen bästa 
klubbkorven koras. De kommer ta 

sig runt i hela Skåne, från söder till norr, från väst till öst 
för att besöka idrottsplatser, njuta av högklassig fotboll i 
division 4-7 och förhoppningsvis riktigt god korv. 

Det är inte bara den ärofyllda titeln ”Skånes bästa klubbkorv” som står på spel, 
utan även ett 1:a pris i form av kvalitetskorv och tillbehör (värde 2 500 kr) från 

Skånes Fotbollförbunds samarbetspartner Kiosk Leverantören. 
Vinnaren kommer presenteras i nästa nummer av Skånebollen i september. 

Recensioner och bedömningar kommer även efterhand läggas upp på Skaneboll.se

Gustaf Lusth och Martin Larsson
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Allt för er träning!
FOTBOLLSMÅL
Vi har målen som uppfyller de nya spelreglerna  
från Svenska Fotbollsförbundet! Nya mått nya mål! 

SARGER 
I vårt sortiment hittar ni sarger som passar för  
3 mot 3 spel. Vi har precis fått in en helt ny prisvärd 
sarg i vårt sortiment som självklart levereras komplett  
med mål och vagn. 

TILLBEHÖR
Vi arbetar aktivt med att hela tiden förbättra vårt sortiment 
för att göra er träning så rolig och effektiv som möjligt! 
 
 

Kontakta oss så berättar vi mer!
Tel. 0431- 44 92 20
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Viktigt på riktigt!

Kontakta oss för ett 
kostnadsfritt hembesök.

Njut av en fotbollsmatch med barnen, eller något an-
nat som du gillar att göra. Släpp dina måsten och låt 
oss ta hand om dem – det är därför vi på HomeMaid 
finns. Vi vet att man inte kan räcka till överallt. Få 
mera tid till det som är viktigt på riktigt helt enkelt. 
Rent magiskt, faktiskt!

På homemaid.se gör du enkelt en beräkning av vad 
exempelvis en veckostädning kostar för dig efter 
RUT-avdrag.

Vi kan hjälpa dig med:

Malmö 040-689 33 70  |  Helsingborg 042-37 47 97  |  Kristianstad 044-785 26 26  |  Lund 046-13 85 35  |  homemaid.se    

Allt från hemstädning och trädgårdsarbete till fönsterputsning och flyttstädning

     Veckostädning

     Trädgårdsarbete

     Barnpassning

     Tvätt och strykning

     Fönsterputsning

     Flyttstädning
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Kommentar

Skånsk fotboll firar i år sina första ett 
hundra år – varenda dag.
Oavsett var du befinner dig i landska-
pet så kan du utgå från att det i nästa 
samhälle/by du passerar finns det en 
fotbollsplan. I grannsamhället, inte 
alls långt därifrån, finns det också en 
fotbollsplan. I den inte alltför långt bort 
belägna staden, det är inte långt mel-
lan städerna i Skåne, finns det inte bara 
en plan utan många. Det är så Sverige, 
fotbolls-Sverige ser ut!

Fotboll i vårt land var inte fotboll om 
vi inte samtidigt som vi tittar bakåt och 
gläds åt vunna framgångar har blicken 
riktad framåt. Mot nästa träning och gläd-
jen att träffa kompisar, mot nästa match. 
Men fotbollstankarna handlar inte bara 
om individen och egna laget/föreningen. 
De handlar om landslagens kommande 
matcher, om EM- och VM-slutspel och till 
det har de flesta av oss favoritlag i de hö-
gre serierna. Med tiden och tack vare en 
förnäm hjälp av tekniken har vi numera 
också våra favoritlag i utländska ligor.

En på många håll fortfarande brännan-
de fråga är damerna och deras fotbolls-
spelande.

För inte så många år sedan var damer 
och fotboll ett jippo i samband med 
olika slags festligheter som Barnens Dag, 
idrottsmässor och allt vad arrangerades. 
Ett damlag oftast bestående av nära an-
höriga till spelarna i föreningens herrlag, 
spelade antingen mot egna föreningens 
”slocknade stjärnor” eller män ur kom-
munfullmäktige. Ofta ackompanjerat av 
skratt eller spydiga kommentarar – tjejer 
damer skulle inte spela fotboll. Hur tyd-
ligt markerades inte den uppfattningen 
av jippomatcherna.

Tjejer på olika håll i landet tröttnade 
på det. Med Öxabäck, som i vart fall en 
sentida symbol, växte fotboll för damer 
fram lite här och var i landet. Oftast i 
landsbygdsföreningar där samhörigheten 
var av ett annorlunda slag än i städerna. 
Tjejer som träffades varje dag när de gick 
till affären eller bara var ute och gick 
sneglade åt ”Öxabäck” – kan de kan vi. 
Och plötsligt ställdes fotbollen inför det 

största jämställdhetsprojekt 
det någon gång sett.

Jippon blev till seriös 
idrottslig och kamratlig 
samvaro. Eftersom många 
av tjejerna hade nära och 
långvariga relationer med 
fotbollen som mödrar, 
systrar, fruar och fästmör 
visste man hur det skulle 
gå till men kände också till 
avarterna.

”Vi ska aldrig bli som 
ni” var lite av kampramsa. 
Den syftade på det eko-
nomiska tänkande som 
kommit in i fotbollen från 
ungefär 1960. Långvariga 
relationer slets isär därför 
att spelare erbjöds pengar 
att byta förening. Mannen/
spelaren kom oftast lätt in i 
den nya gemenskapen, för 
partnern var det svårare – 
särskilt som hon fortsatte 
träffa sina gamla väninnor 
så gott som varje dag.

Pengar skulle inte få 
förstöra goda relationer 
resonerade fotbollstjejerna. 
Det höll några år.

Jag kritiserar inte att 
skillnaderna i dag är borta. 
Fotboll för damer handlar 
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Vad betyder mest för att fotbollen
ska fortsätta utvecklas – på alla plan

i dag om samma saker som fotboll för 
herrar: träning, matcher, regler, glädje, 
kamratskap – och så pengar.

Precis som på herrsidan, likheterna 
dominerar. På gott och ont.

• • • •

I England har avtal träffats som under 
en treårsperiod tillför damfotbollen 40 
miljoner kronor om året. Stora pengar 
som kan användas till mycket bra saker. 
Erfarenheten säger mig tyvärr att flertalet 
av punden kommer att hamna hos bra 
spelare. Agenterna, i 99 fall av 100 intres-
serade av fotboll som en inkomstkälla 
kommer se till att lönerna trissas upp till 
höjder som ligger långt över det som kan 
kallas sunt.

• • • •

Nyligen skrevs kontrakt mellan en 
spelare (herr) och en italiensk klubb där 
spelaren får fyra miljoner svenska kronor 
i veckan. Ingen spelare, människa över 
huvudtaget, kan anses vara värd en 
sådan lön. Samtidigt finns det folk som 
svälter runt om i världen eller ännu värre 
inte kan botas med mediciner som finns 
tillgängliga, de kostar för mycket. Höga 
löner kan säkert bidra till bättre presta-
tioner. Men det kanske också kan ske om 
lönerna är rimliga. Fotbollens ansvariga 
måste ta sig an frågan trots att de klubbar 
som för tillfället är stadda i kassa kommer 
att skrika högt över ”inskränkta rättig-
heter”. För att inte tala om hur agenterna 
kan väntas yla.

• • • •

VAR (kameraövervakningen) har 
kommit för att stanna. Den är ett vik-
tigt hjälpmedel i försöken att nå största 
möjliga rättvisa. Den är ännu för dyr för 
att täcka hela fältet. Teknikens snabba 
språng gör det omöjligt att sia om hur 
länge det dröjer innan domarna i division 
7-matcher måste springa till sidan för att 
se om det var offside eller inte.

Men den tiden kommer, var så säker!

• • • •

Den italienske domaren i EM-kval-
matchen mellan Norge och Sverige sa 
efter matchen att han på storbildskärmen 
efter Norges första mål sett att det förelåg 
offside. Trots det valde han att stötta sin 
inkompetente linjeman. Det är ett starkt 
ord men en så grov miss får inte förekom-
ma på elitnivå 2019.

Din busstransportör!

Tel: 0435-142 13
www.klippansbuss.se



Skånebollen nr 2 # 2019 39

• • • •

TV ger många av oss möjligheter följa 
alla allsvenska matcher. Jag ser många.

En sak jag reagerar mot är spelarnas 
sätt att reagera. Jag tror inte att det finns 
en spelare som inte sträcker upp armen 
för att signalera att frisparken, hörnan 
eller inkastet är hans. Hur uppenbart det 
än är att så inte är fallet.

Likadant vid kampsituationer, händerna 
upp i en gest som enbart ska tolkas som 
”jag gjorde inget”. Fem sekunder senare 
har hela svenska folket möjlighet se hur 
spelarna använder sina armar till att knuffa 
eller hålla fast motspelaren. ”Jag-gjorde-
absolut-inget”-attityden är bedrövlig. 
Förstår inte spelarna att de mister sin 
trovärdighet och betraktas som småskojare, 
inte värda att ta på allvar i något som helst 
sammanhang? Skyll inte på kampvilja och 
tändning eller andra positiva ord om att 
vilja göra sitt bästa/nå för att nå framgång. 
Det som utförs är ett medvetet försök att 
fuska. Saknar reglerna möjlighet att beivra 
detta måste spelarens egna ledare försöka 
att få bukt med problemet. Armviftarna är 
löjeväckande och ett hån mot all sportslig 
anständighet! Samtidigt som domarna i 
varje situation ifrågasätts.

• • • •

Fotboll, och flertalet andra idrotter, 
ställer i regel upp på de trender som härs-
kar i samhället.

Just nu handlar mycket om miljön, den 
del av den vi har kvar.

I denna fråga, lika väl som i de flesta 
andra, är det viktigt att var och en börjar 
med sig själv. Inför olika val gäller det att 
tänka efter: cykla/gå/åka buss eller ta 
bilen, åka tåg/buss eller flyga, inte ta mer 
på tallriken än jag tror mig kunna äta upp 
eller ösa på och kasta det som blir över, 
bada i kar eller duscha – listan över var-
dagliga val kan göras hur lång som helst.

Hur pass välbetänkt är det av all-
svensk fotboll att hålla sin upptaktsträff 
på Arlanda?

• • • •

Hotet om en utbrytarliga från den 
europeiska topplagsfotbollen tycks ha 
lämnat dagordningen. För hur länge 
är svårt att säga. Tillbaka kommer den 
dagen då någon i idrotten oinvigd vill be-
visa sin duktighet genom att lova tillföra 
mera pengar till en redan nu övergödd 

verksamhet (=europeiska toppklubbar).
I vårt land har innebandyn agerat för-

söksballong genom att ett antal storklub-
bar uttryckt sin vilja att öppna en egen 
liga. Som skulle innebära att spelarna inte 
får spela i landslaget eller i europacu-
perna för klubblag, att alla samhälleliga 
bidrag, från stat, landsting/regioner och 
kommuner dras in, att klubbarna får 
marknadsmässiga hyror när allmänna 
lokaler används och ytterligare en del 
förmåner som den organiserade svenska 
idrotten förhandlat sig till upphör.

Planerna tycks nerlagda, i alla fall 
tillfälligt, och väl är det.

• • • •

Det ovan nämnda ska kanske ändå 
inte begravas i stillhet.

Jag tycker mig ana att idrotten när den 
för olika civila positioner har att anställa 
personal allt mindre ser till idrottsliga er-

farenheter. Den som länge varit verksam 
på föreningsnivå får inte lika stor kredit 
för det som om vederbörande haft positio 
inom allmän eller privat förvaltning.

Söka kontakt med företrädare för 
förbund eller föreningar och mötas av 
besked som ”det måste vara speciellt för 
idrotten, inom affärsvärlden tänker man 
på helt annat sätt” känns på något sätt 
som diskriminerande. Vad som sägs är att 
erfarenheter från föreningsliv är mindre 
värda. Om de ens anses värda något alls.

Idrotten måste värna om och även 
backa upp de ”utbildningar” den genom 
åren gett så många ungdomar men också 
äldre. Idrotten har varit och är en fantas-
tisk kunskapskälla för många generatio-
ner svenskar. Låt den fortsätta vara det 
och ta hand om och belöna dem som kan 
idrottens speciella villkor bäst.

Roger Gottfridsson
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Staples Sweden AB    /    0771 - 68 30 00   /   info@staplesconnect.se

Ett underhållsfritt
skydd som klarar de 

senaste hoten.

Med Staples Connect Antivirus får ni ett komplett molnbaserat 
klientskydd till en fast månadskostnad. 

FRÅN

19kr/enhet/mån
 

Första 3 månader 
gratis!*

ERBJUDANDE

Du är välkommen att 
kontakta oss. Ring eller 

maila idag!

Skyddar mot nya, elakare hot 
Datorer, servrar och mobila enheter har blivit mer sårbara 
i takt med att våra liv och vårt arbete flyttat in på internet. 
Kriminella nätverk är medvetna om värdet hos känsliga data, 
och utvecklar hela tiden nya sätt att angripa dem.

Den nya generationen hackare är proffs, som inte nöjer sig med att 
förstöra utan sprider sin skadliga kod till era system för att komma över 
företagshemligheter. De kan sedan sälja era filer vidare, eller kryptera dem 
och tvinga er att betala en lösensumma för att de ska låsa upp dem igen.

Fördelar med Staples Connect Antivirus

Staples Connect Antivirus, 
som bygger på Sophos 
Endpoint Protection, erbjuder 
följande fördelar:

• Fast månadskostand

• En gemensam lösning för 
servrar, klienter 
och mobila enheter

• Kontinuerliga uppdateringar

• Automatisk konfigurering 
och ändringshantering

• Effektiv och proaktiv 
övervakning

• Virus och skadlig kod sätts 
i karantän automatiskt

• Ransomware-skydd 
med CryptoGuard

Ni får arbetsro och trygghet, och kan använda 
tiden till att arbeta med det ni ska.

Powered by Sophos

* Gäller för nya kunder som tecknar 
ett nytt avtal på minst 12 månader.
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AVSÄNDARE:
Skånes Fotbollförbund

Husie Kyrkoväg 88,
212 38 MalmöB

Posttidning


