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VI KÄNDE ATT VI VERKLIGEN  hade fått en riktig ri-
vstart på året. Knattespelen med över 50 matcher 
en söndag i januari, möjlighet att kunna fortsätta 
samarbeta med Locker Room Talk för våra po-
jklag och Sportlovscampen nyss avklarad, för att 
bara nämna några aktiviteter under Q1. Samtidi-
gt var vi också igång med planeringen för flera 
av våra kommande evenemang så som Bilbingot, 
Papricaloppet (tillsammans med vår sponsor 
ICA), Knatteinskrivningen och Föreningens Dag. 
Dessutom närmade vi oss slutet på “världens län-
gsta försäsong” och gjorde oss redo för en mas-
sa härliga seriepremiärer. Seriepremiärer som 
spelare, ledare, föräldrar och alla andra hade sett 
fram emot och som dessutom verkligen brukar 
vara ett riktigt vårtecken. På kansliet och ute på 
fotbollsplanerna rådde det febril aktivtet.
   Men så helt plötsligt vändes det mesta istället 
upp och ner i och med Coronaviruset

DE SENASTE VECKORNA har vi i styrelsen till-
sammans med anställda istället haft nästintill 
dagliga avstämningar om händelseutvecklingen. 
Förutom att, med utgångspunkt i Folkhälsomyn-
digheten och förbundens rekommendationer, 
försökt anpassa så att vår verksamhet kan for-
tsätta i en viss form, så har vi också arbetat med 
en riskanalys över verksamheten i stort. Primärt 
har det handlat om vilka ekonomiska konsekven-
ser Coronaviruset får - och kan få - på vår verk-
samhet, både på kort och lång sikt.
   Ganska tidigt fick vi också besked om att Bil-
bingot inte kommer att kunna genomföras om 
gällande rekommendationer kvarstår, ett arran-
gemang som varje år inbringar över 200 000 kr 
i vinst till föreningen. Addera till det minskade 
intäkter från kioskverksamheten, sponsorer, 
etc. Vi har reviderat årets budget utifrån det vi 
redan nu vet, men också försökt att ta höjd för 
det som vi inte vet. Det har följaktligen lett till, 

att i samförstånd med berörda, deltidspermittera 
(40%) vår klubbchef, Marie Gullstrand, och vår 
Ungdomsansvarig, Jan Alm. Detta gäller från den 
14/4 – 13/8.

VI ÄR DOCK FAST BESLUTNA att, utifrån rådande 
förutsättningar och omständigheter, göra vårt 
allra yttersta för att minimera påverkan och så-
ledes inte tumma på den fina (och viktiga) kvali-
tet som alla ledare, spelare, anställda och övriga 
har byggt upp. Därför kommer styrelsen såklart 
att utöka sitt ansvar till att även vara behjälpliga i 
mer operativa delar, om så behövs. 
   För det är också i “onormala tider” som des-
sa som man verkligen inser vilken viktig kraft 
fotbollen är i vår vardag. Att fortsätta bedriva 
träning för barn och ungdomar är också viktigt 
enligt Folkhälsomyndigheten, inte minst sett ur 
ett folkhälsoperspektiv. Därför har det varit väl-
digt glädjande att ändå se den glädjen som gått 
att skönja bland barn och ungdomarna de senas-
te veckorna på fotbollsplanen. Det visar att Ag-
garpsvallen har varit en stadig och fast punkt, 
trots en turbulent omvärld.

DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG att där 
kommer komma en tid efter Corona. Då ska vi 
vara redo att växla upp och försöka återgå till det 
normala så fort vi bara kan. Men tills dess ska vi 
dock alla fortsätta att ta vårt ansvar, inte minst 
för våra medmänniskor, och anpassa vår vardag 
utefter de rekommendationer och riktlinjer som 
finns.
    Med det sagt hoppas jag ändå att du tar dig ti-
den att läsa om vilka fantastiska barn, ungdomar, 
ledare och ideella vi har. Och vilken skillnad alla 
gör, året om.

Tillsammans.

Nu tar vi tillsammans ansvar – för nuläget 
och framtiden
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SÖNDAGEN DEN 19 JANUARI  var det full fart i Ag-
garpshallen när vi arrangerade premiärupplagan av 
Knattespelen för pojkar födda 2013. Aggarpshallen 
var uppdelad i tre 3-mannaplaner med sarg (enligt 
de nya nationella spelformerna) och premiäruppla-
gan av Knattespelen samlade totalt 25 lag. Kl. 09:00 
drog de första matcherna igång och sedan var det 
full fart fram till när den 50:e matchen avslutades 
13:15.
   Fotbollssugna barn, föräldrar, syskon, morföräl-
drar, ledare, ideella och våra fantastiska doma-
re skapade verkligen en härlig inramning. Vi kan 
lugnt konstatera att Aggarpshallen verkligen fyll-
des av fotbollsglädje när den är som bäst.

EN MÅNAD SENARE  arrangerade vi för andra året i 
rad Sportslovscampen – och vi summerar tre roliga 
och intensiva dagar i fotbollens tecken.
   – Att under skollov även kunna erbjuda möjlighe-
ter för att aktivera sig och ytterligare förkovra sig i 
fotbollens värld tycker vi är både roligt och viktigt, 
säger Jan Alm, Ungdomsansvarig.
   Totalt spenderade 22 fotbollssugna spelare föd-
da 2009 - 2011 tre av sina lovdagar, tisdag - torsdag, 
med oss i Svedala IF för att spela fotboll. Mellan 
10:00 - 14:00 (med uppehåll för lunch) tränade man 
i Aggarpshallen under ledning av Jan Alm (Ung-
domsansvarig) och Kasper Palm. En viktig insats 
gjorde också Oliver Otto, Nils-Ove Rasmusson och 
Margret Rasmusson som såg till att det också flöt på 
utanför planen.

Knattespelen & 
Sportlovscamp
Premiär för Knattespelen och repris på 
vår populära Sportlovscamp.
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Fortsatt samarbete 
med Locker Room Talk

I SVEDALA IF SER VI fotbollen som 
en otroligt viktig kraft i samhället 
– i allt ifrån fysisk hälsa, socialt 
engagemang och utveckling. I 
enlighet med “Blå tråden” ser 
vi därför också att arbetet med 
goda värderingar och bra atti-
tyder gentemot varandra som 
naturliga och viktiga delar i vår 
verksamhet. Sedan i höstas är vi 
därför extra glada att kunna in-
tegrera Locker Room Talk (LRT) 
som en del i vår verksamhet. 
   Locker Room Talk är en icke-
-vinstdrivande organisation som 
sedan 2017 utbildar killar i ål-
dern 10-14 år i jämställdhet och 
schyssta attityder. Utbildningen 
sker enligt “Locker Room Talk-
-metoden” som innebär att en 
LRT-utbildare träffar laget 30 mi-
nuter innan träningen, en gång i 
veckan, under åtta veckor. Under 
dessa pass diskuterar man frågor 
och genomför övningar kopplade 
till värderingar, schyssta attityder 
och jämställdhet.
   Organisationen tog också emot 
det första Number 10-stipendiet 

på Fotbollsgalan av Zlatan.

I VINTRAS VAR P08 och P05 (under 
november och december) de förs-
ta lagen att genomgå utbildnin-
gsprogrammet tillsammans med 
Oscar Gullers Ahlin från Locker 
Room Talk.
   Efter att P08 och P05 varit “pi-
lotlag” i vintras är det väldigt gläd-
jande att det under januari – mars 
nu har varit P09 och P06:s tur 
att genomföra programmet till-
sammans med Locker Room Talk.
Att goda värderingar, schyssta at-
tityder och jämställdhet ska ge-
nomsyra hela vår verksamhet ser 
vi som en viktig uppgift då vi är 
fast övertygade om att fotbollen 
inte bara kan skapa goda fotboll-
sspelare, utan kanske än viktiga-
re, goda samhällsmedborgare i 
längden.

P08 och P05 i vintras. P09 och P06 nu under våren. Fyra 
SIF-lag har nu genomfört Locker Room Talks utbildning.

Läs mer om LRT och deras verk-
samhet på lockerroomtalk.se
‣ 
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Seniorkollen
Träningsmatcher, DM och en uppskjuten seriestart. 

VÄRLDENS LÄNGSTA försäsong tenderar att 
bli längre på obestämd tid, med tanke på 
det rådande världsläget. Vi får bara göra det 
bästa av det. Efter den snöpliga slutet i sista 
seriematchen 2019 så infann sig en stor por-
tion av revansch hos spelarna. Det gjorde 
planeringen för 2020 väldigt stimulerande.
   Tillsammansprojektet startade upp under 
hösten och ledarstaben blev följande:
Bengt Green, huvudtränare 
Lyftes upp från vårt juniorlag och är en väl-
digt duktig utbildare.
Jonas Fredriksson, ass tränare
Gick från lagledare till tränare, allt för att dra 
nytta av Jonas stora erfarenhet.
Bengt Sandberg, lagledare
Med många år i föreningen som tränare till 
ordförande så blev det ytterligare ett opera-
tivt uppdrag för Bengt.
Linda Ekstrand, lagledare
En riktig föreningsmänniska som fortsätter 
som lagledare, nu för vårt U-lag.
Tomas Alterlo, ass tränare
Tomas tillbaka som den duktiga utbildare 
han är blir en viktig resurstränare i truppen.

TILLSAMMANSPROJEKTET ska genomsyra 
hela seniorverksamheten där vi ska dra ny-
tta av allas egenskaper, såväl i ledarstaben 
som i spelartruppen. Så gott som alla spela-
re från 2019 är kvar i truppen 2020. Ett par 
spelare valde andra föreningar och vi önskar 

dom lycka till. Den blåa tråden i ledarstaben, 
som vi också jobbar med i truppen, är egna 
produkter. Det är ett tydligt mål från styrel-
sen som ger en långsiktighet.
   Spelartruppen består av mestadels unga 
killar från Svedala, kryddat med några mer 
rutinerade med erfarenheter från division 
3-spel. Även ett par nya som sökt sig till Sve-
dala IF. Det är en bra mix som vi tror mycket 
på. Antalet spelare i truppen är drygt 30 st. 
Tanken är att vi ska spela med ett A-lag och 
ett U-lag. 

VI HAR SPELAT  ett par träningsmatcher och 
ett gruppspel i DM under våren. Lite blanda-
de resultat och prestationer. Vi har kvaliteten 
och viljan som krävs, det gäller bara att få till 
det samtidigt. Vi har bra yttre förutsättnin-
gar, även om vi måste traska några hundra 
meter från omklädningsrummet, och snart 
blir det naturgräs på Svedalagården.
   När väl seriespelet sätter igång så kommer 
det bjudas på fin fotboll, gott kaffe, grillning 
mm, på Svedalagården. Håll koll på hemsi-
dan så hoppas vi att världens längsta försä-
song snart är slut.

Vi ses på Svedalagården!

PATRIK BÜSSOW
Sportchef
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Vi stöttar Svedala IF

Skurups Sparbank ny samarbet-
spartner till Svedala IF

TROTS ATT VÅRA verksamheter 
skiljer sig väsentligt åt så finns där 
en väldigt stor gemensam nämna-
re: ambitionen att göra skillnad 
på det lokala planet.
   Precis som Svedala IF varje dag, 
365 dagar om året, verkar för att 
skapa så bra förutsättningar för 
fotbollsspelande barn och ung-
domar i Svedala som möjligt, så 
verkar Skurups Sparbank på sam-
ma sätt för att vara navet i den 
lokala tillväxten “genom att inves-
tera i och arbeta nära den lokala 
marknaden och våra kunder.
   Förutom den gemensamma strä-

van att göra skillnad på det lokala 
planet finns där också ytterligare 
en historisk och traditionsburen 
aspekt som förenar: både Sveda-
la IF och Skurups Sparbank har 
bedrivit sina verksamheter i över 
100 år (!).

EXTRA GLÄDJANDE är också att 
kopplingen till föreningslivet li-
gger Skurups Sparbank väldigt 
nära. Förutom den årliga utdel-
ningen av “Miljonen” erbjuder 
man bland annat också gratis kon-
ferens- och möteslokaler för före-
ningar.

Vi är väldigt glada att kunna presentera Skurups Sparbank som ny samarbetspart-
ner till Svedala IF.

   – Vi är mycket glada över vårt nya 
samarbete med Svedala IF som 
delar våra värdeord Personlig, En-
gagerad och Långsiktig och verkar 
i ett område där vi har många kun-
der, säger Jeanette Kristensson, 
marknadskoordinator på Skurups 
Sparbank.
   – Det är fantastiskt kul att häl-
sa Skurups Sparbank välkommen 
som ny samarbetspartner till Sve-
dala IF. Vi delar många värderin-
gar och arbetar båda, på sitt egna 
sätt, för att verkligen göra skillnad 
på det lokala planet, säger Tim 
Mohlin Törringer, från Svedala 
IF:s marknadsgrupp.
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Q1 I BILDER. Årets första kvartal var minst sagt händelse-
rikt. Vi gick från Skånecupen inomhus i januari till vår-
väder utomhus i mars.
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Årsmöte och styrelse 2020
Söndagen den 9:e februari avhölls föreningens årsmöte och 2020 års styrelse 
tillträdde.

PÅ ÅRSMÖTET DEN 9:e februari go-
dkändes verksamhetsberättelsen, år-
sredovisningen och resultat-/balans-
räkningen fastställdes. På plats fanns 
också revisorerna Björn Ringdahl och 
Ahmad Al-Nabhani från U4 Ekonomi 
som redogjorde årets revisionsberä-
ttelse. Vidare fastställdes medlem-
savgifter och verksamhetsplanen för 
2020.
   Den nya styrelsen presenterades 
och Nils-Ove Rasmusson valdes till ny 
ordförande. Årsmötet tackade också 
av Thomas Ter-Borch, Patrik Büssow 
och Sonny Wiking för deras insatser i 
styrelsen.

Nils-Ove Rasmusson

Tim Mohlin Törringer

Ordförande, nyval 1 år

Vice Ordförande, 1 år kvar

Thomas Olsson
Ledamot, 1 år kvar

Jenny AmundsenGlenn Larsson
Ledamot, 1 år kvarLedamot, omval 2 år

Sten-Inge Brandt
Ledamot, nyval 2 år

Kalle Palm
Ledamot, nyval 2 år

Linda Jönsson
Suppleant, nyval 1 år

STYRELSE 2020

Ideellt arbete är oumbärligt 
för civilsamhället
Nästan alltid lyfts föreningslivet och idrotten fram som viktiga samhällsaktörer. Men 
att kvantifiera just hur “viktig” den är har varit svårt. De senaste åren har dock ett 
antal studier försökt kvantifiera värdet - och det är stort.

HUR MÅNGA GÅNGER har det inte 
gått att läsa om hur idrotten 
verkligen gör skillnad i samhället, 
hur viktiga ideella är och att idrot-
tens insats för folkhälsan är av yt-
terst stor betydelse? Det är väldigt 
många gånger. Det är också mån-
ga gånger det också har stannat 
vid just det konstaterandet: att det 
är viktigt. 
   Men hur viktigt är det, egentli-
gen? Vad hade hänt med civil-
samhället om man lyft bort idro-
ttsrörelsen? Dessa frågor har 
tidigare varit svåra att besvara.

131 MILJARDER KRONOR var värdet 
av det ideella arbetet för 2014 enli-
gt en studie (2018) från Ersta Skön-
dal Bräcke högskola. Studien från 
2018 var första gången någonsin 
som det ideella arbetet värderats 
rent ekonomiskt. 
   131 miljarder motsvarar 3,32 % 
av Sveriges BNP 2014, något större 

än detaljhandeln samma år - och 
idrottsrörelsen stod för lite över 
20 miljarder av den totala. Studien 
gav en första indikation på värdet 
av de ideellt arbetade timmarna.

FOTBOLLSFÖRBUNDET OCH UEFA 
publicerade samma år en studie 
över breddfotbollens värde för det 
svenska samhället. Studien visade 
ett positivt värde för samhället på 
23 miljarder kronor, främst ge-
nom de sociala, ekonomiska och 
hälsomässiga effekterna som fo-
tbollen skapar. “Bland de faktorer 
man studerat märks jobbskapan-
de, minskad brottslighet, utbil-
dning, ideellt arbete och psykisk 
och fysisk hälsa.”
   Utifrån denna studie har SvFF 
sedan tagit fram en modell för 
att beräkna en förenings totala 
samhällsnytta baserat på antalet 
utövare. För Svedala IF:s del, med 
565 aktiva barn och ungdomar, 
genererar det stora vinster och 
besparingar för samhället i stort, 
vilket exemplifieras här till höger.

ÄVEN OM DET INTE ger exakta och 
definitiva svar, det är trots allt 
bara två studier, så ger det ändå 
tydliga indikationer på att ideellt 
arbete gör skillnad, på riktigt.

MODELL

Formel: V = (N * H * L)/BNP
V = Det ideella arbetets ekono-
miska värde
N = Antal män och kvinnor som ar-
betar ideellt
H = Antal timmar som de ideella 
arbetar per år
L = Genomsnittlig lön per timma
BNP = Bruttonationalprodukt

Källa: SCB

6 121 775 kr
Hälsa och sjukvård

“Breddfotbollen bidrar till ett hälso-
sammare samhälle med stora sjuk-
vårdsbesparingar som följd och fär-
re sjukdomsfall.”

3 193 380 kr
Socialt värde

“De sociala effekterna baseras 
på minskad brottslighet, bättre 
förhållanden för unga, utbildning 
och ideellt arbete.”

1 067 850 kr
Ekonomi

“De direkta ekonomiska effekterna 
kommer huvudsakligen från inves-
teringar i anläggningar och deltaga-
rutgifter, samt skapandet av arbe-
tstillfällen kopplade till breddfotboll 
och byggindustrin.”
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Emma, F011/012
– Det bästa är att få träna tillsammans med 
kompisar och lagkamrater!

Minna, F011/F012
– Jag gillar att spela matcher och lära mig nya  
saker!

Hugo, P013
– Jag gillar att vara målvakt och spela back, och 
att skjuta bra skott!

Max, P013
– Att göra mål!

#viärsvedalaif
Under vinjetten #viärsvedalaif lär vi känna spelare, ledare och allt där emellan. 
Vad är det bästa med fotboll?

BÅDE ALVA OCH EMMA har varit i 
föreningen i många år, Alva sedan 
2015 och Emma sedan 2012. Det 
innebär såklart att de båda har en 
gemensam nämnare i att ha till-
bringat mycket tid på fotbollspla-
nen iklädda det SIF-blåa tränin-
gs-/matchstället.
    Att vara en del av ett fotbollslag 
ger ett perspektiv. Alla träningar 
och matcher är nästintill unika, 
vilket innebär att man ständigt 
hamnar i nya och utvecklande si-
tuationer.

ETT ANNAT NYTTIGT perspektiv 
är att dra på sig domartröjan och 
uppleva en fotbollsmatch från den 
positionen. Det är något som både 
Alva och Emma faktiskt också gör. 
Båda två kombinerar sitt fotbollss-

pelande med att döma barn- och 
ungdomsmatcher på helgerna, 
vilket är absolut nödvändigt för 
att vi varje helg ska kunna genom-
föra alla våra matcher och det att 
gå runt. Förutom att det ger nytti-
ga perspektiv är det också en bra 
extrainkomst.

FAKTUM ÄR ATT EMMA faktiskt 
också adderar ett tredje perspek-
tiv på det hela: ledarperspektivet. 
I höstas var hon med och hjälpte 
till på F09/10:s träningar. Föru-
tom erfarenheterna i att vara med 
och hjälpa till med träningar är vi 
också extra glada över utbytet som 
sker över åldersgränserna, vilket 
såklart gynnar alla inblandande. 
Till hösten börjar Emma också på 
MFF-akademin. 

Fotbollsspelare, ungdoms-
domare och hjälptränare. 
Alva Rosquist och Emma 
Lindoff har flera roller i 
Svedala IF.

Mer än bara SIF-spelare
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UTAN ALLA VÅRA IDEELLA LEDARE stannar vår 
verksamhet helt. Dessa är tillsammans med 
alla spelare motorerna som får Svedala IF:s 
hjul att snurra, året runt. Och det är en urkraft 
att kunna engagera 80  ideella ledare som varje 
vecka gör skillnad, för så många. På bilden ser 
vi Kalle Palm, Jimmi Lindoff, Lasse Lindberg 
och Mathias Rosquist i F05/06.
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