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De två italienska topplagen Napoli och  Juventus 
har tillsammans slagit över 25 000 passning-
ar och har gjort fler än 400 dribblingar den här 

säsongen. Hyllie IK:s P07 siktar på att nå sam-
ma nivå.  Men redan idag har de slagit de italien-
ska storklubbarna på en punkt.   Sid 4
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Välkommen till ännu ett nummer av Hyllies 
Hörna! Den är fullspäckad med läsvärda 
texter och bilder som ger en härligt rät
tvisande bild av hur livet på fotbollsplanen 

är under vintersäsongen. 
   Sedan senaste numret har mycket hänt. Vår klubb
chef Olof bestämde sig för att det var dags att ta klivet 
ut i näringslivet igen och det har varit hårt arbete för 
några av oss i styrelsen att hitta en ersättare. Vi har 
fått ett fantastiskt gensvar med många kvalificerade 
sökande som lockats av att få komma till oss, en väl
skött klubb med sunda värderingar och en lovande 
framtid. Valet föll till slut på Thomas Ljungberg, som 
varit central i uppbyggandet av Dösjöbro IF:s verk
samhet. Läs mer om honom på vår hemsida där han 
presenterat sig och snart möter ni honom också i eller 
runt Hyllie IP. 
   Renoveringen av klubbstugan har äntligen satt ig
ång och vi är oerhört glada för alla som engagerat sig 
i arbetet under ledning av Martin Tönnesson. Snart 
har vi ett ställe som kan fungera som ett hjärta, i flera 
bemärkelser, i vår verksamhet.
   Vi har också fått en filial på Stadium i Svågertorp! 
Äntligen kan man köpa de mest förekommande 
profil produkterna i butik. Väldigt efterlängtat, särskilt 

när man som stressad, arbetande förälder inte riktigt 
hänger med barnens tillväxt och hinner vänta på en 
webborderleverans!
   Till sist så har vi i styrelsen också fattat beslut om att 
samtliga funktionärer i klubben, inklusive styrelsen, 
ska kunna visa upp ett utdrag ur Polisens belastnings
register för att minska risken att vi  har engagerat per
soner som inte borde arbeta nära barn. Ingen garanti, 
men en början och ännu ett steg i vårt långsiktiga ar
bete att skapa en kvalitativ och säker verksamhet.
   Nu är det snart dags för årsmöte! Kom gärna till vår 
nyuppfräschade klubblokal, torsdagen 22/3 kl 19.00  
och möt nästa års styrelse. Tyvärr kommer jag inte att 
ha möjlighet att fortsätta i styrelseordförande rollen på 
grund av privata skäl, men kommer att även i fram
tiden vara engagerad i bland annat kommunikations
frågor. Valberedningen har gjort ett utomordentligt 
arbete, så jag känner mig trygg i att klubben kommer 
vara i goda händer även framöver!
   Åter till Hyllies Hörna; Jag vill rikta ett stort tack 
till Andreas Lovén som intervjuat och skrivit texter
na och Fredrik Norrlid som tagit bilder och gjort lay
outen. Ert engagemang betyder mycket!
   Tack för mig för denna gång!
 Stina Berggren, ordförande

Jag känner mig trygg i att 
klubben kommer att vara  
i goda händer framöver

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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                Stolt sponsor av

Vi utökar nu vårt sponsoråtagande till Hyllie IK 
Med hur mycket? Det bestämmer ni!

För varje försäljning som förmedlas via en Hyllie IK-vän, 
sponsrar vi klubbens ungdomsverksamhet med 3000:-* 

www.hallonqvist.se

* Det måste alltså inte vara en Hyllie IK medlem som säljer sin bostad via oss. Det räcker att ni har tipsat någon, 
  kanske en släkting, kompis eller era grannar. Kravet är att säljaren i samband med bokat möte informerar oss
  om att de är rekommenderade via en Hyllie IK-vän och att vi sedan får möjlighet att förmedla deras bostad.
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Ett par plusgrader känns plötsligt 
som rena rama våren. För en vecka 
sedan var det minus 8 grader.
   Det milda vädret verkar smitta av 
sig på 13 killar – drygt halva trup
pen – och deras tränare, torsdagen 
den 8 mars. Det är högt tempo re
dan från början. Passning följs av 
rörelse och positionsbyte. Tränarna 
Tony Holgersson och Peter Pers
son går in för att agera ” försvarare” 
i ryggen på spelare som ska möta 
passning, för att sedan vända inåt 
eller utåt i plan. 
   Det skrattas och skämtas men 
med bibehållet tempo och fullt 

fokus hos de spelare som tar emot 
eller levererar passningar. Precis 
som det ska vara när det är som 
bäst. 

Bortsett från massor av talang och 
ambition innehåller den här års
kullen en sällsynt god kamratskap. 
Det är inte så att det inte skälls och 
gnälls ibland men själva grund
tonen, den som präglar träningar 
och matcher, är vänlig.
   När Axel Sörenby, 10, ska samman
fatta vad som är bäst med  Hyllie P07 
är det just det han tar upp.

   – Det finns så många bra grejer 
med laget, men det som är bäst är 
nog att alla är jättefina lagkamrater. 
  – Och tränare! inflikar Hugo 
Ström, 11. 
Vad känner du när ska cykla till 
en träning, Axel?
   – Jag tänker liksom … äntligen 
träning! Jag älskar sport. 
 Hugo Ström ser också fram 
emot träningarna och den ”sköna 
stämningen”.
   – Då känner man sig nästan helig. 
Hur brukar du känna inför match-
er? Är det skillnad mot en träning, 
blir du nervös?
   – Nervös? Nej. Eller jo, alltså lite. 
Jag funderar på om motståndarna 
är bra och hur matchen ska gå. 
   Det som gör Hyllie P07lagen bra 

MÅNADENS LAG: HYLLIE IK P07

En kamratskap som inte       ens Juventus kan nå
I Hyllie P07 kan man känna sig “helig” inför en träning och en förut
sättning för att spela bra tillsammans är att “byta hjärna”. Kamrat
skapen som byggts upp kan dessutom underlätta för nya spelare.

är att alla är vänner och snälla mot 
varandra, anser målvakten Joakim 
Persson, 11. 
   – Det gör att vi förstår varandra 
på planen. Man byter liksom hjär
na, säger Hugo Ström.
   Man läser av varandra, utvecklar 
Axel Sörenby.
   – Kommer det nya spelare så är 
det dem man får fokusera på. Så att 
de kommer in i spelet och tänker 
som vi gör. 
   Laget i fokus alltså, men de tre 
killarna har även egna målsättnin
gar inför 2018. 
   Axel Sörenby tänker arbeta mer 
med sin snabbhet. Hugo Ström vill 
förbättra tekniken. 
   – Och jag vill tänka mer. Förbät
tra spelförståelse.

   Under förra året jobbade Joakim 
Persson mycket med utsparkar. 
   – Speciellt utsparkarna blev 
 mycket bättre förra året. I år vill jag 
jobba mer med att greppa bollar i 
luften.
 

Träningen avslutas med att spelar
na delas in i tre lag. Två lag kör spel, 
medan ett lag kör skottövning. Se
dan byter man. 
   Spelövningen går ut på att man 
spelar tre mot tre, där varje lag 
måste spela bollen genom två kon
er, där en fjärde lagkamrat tar emot 
för att det ska räknas som mål. 
  Det skapar rörelse och tvingar 
fram snabba beslut. Det finns inga 
restriktioner om antal tillslag, men 

dribblingarna är få och anpassade 
efter behov och problemlösning. 
   En av tränarna, med kärlek till 
den italienska fotbollen, har under 
vintern delat med sig av statistik 
från Serie A. 
   Under höstsäsongen slog Juven
tus 11 559 passningar. Antal drib
blingar: 258. 
   Napoli slog 14 481 passningar. 
Antal dribblingar: 172. 
   Lagen toppar serien överlägset. 
   Dit ska Hyllie P07 nå. 
    Men Juventus och Napoli lär 
 a ldrig nå Hyllie IK P07 i kamrat 
sk ap. Det är knappt möjligt.

 Text: Andreas Lovén
 Foto: Fredrik Norrlid
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Hybriden ger Hyllie    bredd och spets

VÄGVAL HYLLIE

Salladsbladen knastrar svagt 
 mellan tänderna. Klubbchef Olof 
Persson har precis kommit hem 
från en träning med pojkar U14 på 
Mellanheden och behöver få i sig 
lite mat. Delar av träningsstället är 
fortfarande på. 
   Mellan tuggorna försöker han 
i kronologisk ordning, med vis
sa fotbollsfilosofiska avstickare, 
återge vad Hyllie IK varit, var klub
ben är i dag och vart den är på väg. 
   För att göra det så enkelt som 
 möjligt: Tänk er två ytterligheter. 
Det ena polen är en verksamhet 
helt baserad på ideellt arbete och 

ett bredd tänk som går ut på att få 
så många som möjligt att spela fot
boll så länge som möjligt. 
   Tänk er sedan en motsatt pol, 
där alla ledare är rekryterade och i 
någon mån avlönade, med ett tyd
ligt fokus på spelarutbildning. 
   Hyllie IK har strategiskt, genom 
en långsiktig process och plan, 
kastat sig mot båda polerna. Sam
tidigt. 
   Det finns några nyckelbegrepp här. 
Gröna tråden. SU (spelar utveckling). 
Akademi. Externa tränare. Föräldra
ledare (ideella  l edare).  
   Låt oss återkomma till dessa och 

börja med de ekonomiska förut
sättningarna för en klubb.
   Medlems och träningsavgifter
na har nyligen betalats in. I något 
fall har det säkert knorrats kring en 
hög avgift, i synnerhet om man ska 
betala för flera syskon på ett bräde, 
strax efter en kostsam julhelg. 
   Avgiften varierar från 1 450 kro
nor (fotbollsskola) till 2 000 kronor 
(11manna). 
   Ju äldre en spelare är desto mer 
förbrukas i plantid, tränings
tid, material och domararvode, 
 förklarar Olof Persson. 
 En verksamhet som helt skulle 
finansieras av spelar och 
medlemsavgifter skulle innebära 
en tredubbling av avgifterna. 
Varför har klubben landat i den 
storleken på avgifter?
   – Det är delvis en marknads

För fem år sedan började tankarna ta form kring vad Hyllie IK 
ska vara i framtiden. Det landande i en modell som skulle kun
na kallas spretig. Eller det bästa av två världar. Bredd och spets. 
Ideellt och professionellt. Sida vid sida. 
   Man kan kalla det Hylliehybriden, om man så vill. 

anpassning. Vi sneglar lite på 
 liknande klubbar, som LB07, 
Klags hamn och Lilla torg. Det är 
även till viss del en fråga om kost
nadstäckning. 
   I närområdet finns en klubb som 
sticker ut med nästan dubbelt så 
höga avgifter, FC Bellevue. Orsak
en till att den klubben har högre 
avgifter beror på att de har fler an
ställda tränare och högre plankost
nader, då man hyr plan på dagtid. 
Har Hyllie IK funderat på att följa 
samma koncept?
   – Det är en diskussion som all
tid finns men det finns två prob
lem. Det ena är att hitta tillräckligt 
många tränare. Det är inte enkelt. 
Utbudet är inte oändligt. 
   Externa tränare vill generellt sett 
arbeta med lag så högt upp i åldern 
som möjligt.

   – Få vill jobba med 10åringar, 
förutom i MFF. Sådana krav kan inte 
ställas i andra klubbar och Bellevue 
har också haft sina utmaningar. 
   Det andra problemet med att 
välja Bellevues väg är att det inte 
rimmar med den värdegrund och 
verksamhetsidé som Hyllie IK valt. 
   – Den säger att alla ska få vara 
med. Våra primära upptagnings
områden är Djupadal och Lim
hamn, men också Kroksbäck och 
Holma. Om vi dubblar avgifterna 
kommer en del att sakna ekonomi
ska medel att spela i vår klubb. 
   En viss professionalisering av fot
bollen är nog ändå inte omöjlig på 
sikt, spår Olof Persson. 
   Trenden är att det blir dyrare och 
det beror på att kravbilden från an
dra sporter med högre kostnads
bild överförs till fotbollen. 

   – Då får vi jobba med de som 
saknar medel. Kanske måste vi ha 
en subventionerad träningsavgift, 
en CSRfond (kommer från an
svarstagande i företagsvärlden) 
eller stipendier.
   Just nu har Hyllie IK landat i en 
modell som innebär både externa 
ledare och ideella föräldraledare. 
   Externa ledare används i fotbolls
skolan (ungdomsinstruktörer) och 
9 och 11mannaverksamheten 
(utbildade erfarna tränare).
   – I fotbollsskolan har vi många, 
yngre instruktörer som ledare för 
att det inte ska finnas en initial 
kravbild på föräldrar. 
   Under de år fotbollsskolan pågår 
kan föräldrar bekanta sig med 
verksamheten. Ofta är det fem, sex 
föräldrar i varje årskull om 50–60 
barn som anmäler intresse för att 

Snön vräker ner när Olof Persson tränar U14 på Mellanhedens ip. 
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bli ledare när lagen senare ska stå 
på egna ben.
   – Externa ledare i fotbollsskolan 
har gjort det lättare att rekrytera 
föräldrar i ett senare skede. Det 
byggs upp en vilja att ge tillbaka 
och man får en positiv start. 
   I ett par fall har man frångått 
 regeln om föräldratränare i 5 och 
7mannaverksamheten. Det gäller 
årskullarna P06 och P07. Det 
 innebar att P06 en dag plötsligt 
stod utan tränare, när han flyttade. 
   – Så ska vi aldrig göra igen. 
Det är något du klurat mycket på?
   – Ja, men innan man testat 
finns inget givet svar. Nu kör vi 
på  modellen med externa tränare 
i fotbollsskolan för att sedan 
rekrytera föräldrar. Det har väckt 
mycket engagemang och då har vi 
gjort något rätt. Så det ska vi försö
ka fortsätta med.

   Det finns dock undantag från 
föräldraregeln i 7mannaverksam
heten. Det är en viss professionaliser
ing och utgår från Hyllie akademin 
och individuell spelarutveckling.
   Orsaken är att man vill behålla 
de spelare som kommit längst i ut
vecklingen samtidigt som man vär
nar om att vara en breddförening. 
   – Vi vill inte tappa spelare till 
MFF eller LB07 när de är 10 år. I ett 
senare skede, vid 1516 år, är okej. 
Då har vi gjort ett bra jobb med att 
utbilda spelare. Men i 10årsåldern 
ska det inte var någon stor skillnad. 
   Vilka som tas ut till SU bygger på 
individens färdigheter. Vilka som 
tas ut till Akademin bygger på in
ställning och träningsflit. 
Har det fungerat bra?
   – Det tycker jag. Men Akademin 
är inte tillräckligt känd utanför 
klubben. Den måste vi marknads

föra eftersom det skulle göra oss 
attraktiva för nya spelare. 
Behöver en breddklubb attrahera 
spelare?
   – Alla upp till 12 år är i princip 
välkomna, oavsett bakgrundskun
skaper. Men vi vill även attrahera 
spelare som tror att de utvecklas 
i Hyllie IK. Det har ett värde för 
 balansen i gruppen. 
   SU infördes förra året. Akademin 
sjösattes hösten 2014. Akademin 
genomgår nu en statushöjning, 
då tränarna hämtas från MFF:s 
akademiverksamheter. 
Hur kan det komma sig att MFF 
ställer upp på det? Det måste vara 
många föreningar som velat få till 
ett liknande samarbete?
   – Vi har flera samarbeten till
sammans med MFF, bland an
nat “Fotboll mot rasism” och på 
senare tid en gratis fotbollsc amp 

Det har väckt mycket engagemang 
och då har vi gjort något rätt

Olof Persson,  
avgående klubbchef. 
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i  Holma/Kroksbäck (i samarbete 
med MKB). Det här är frukten av 
relationer mellan klubbarna. 
   Såväl SU som Akademi är kost
nadsfri.
– Men den är naturligtvis inte gra
tis att driva. 
   Strategivalen, och utvecklings
arbete för en klubb med växtvärk,  
har stått i fokus under Olof Pers
sons fem år i klubben. Ett strategi
val var att satsa ännu mer pengar 
på ungdomsverksamheten. 
   Som en konsekvens av det har 
man skurit ner kraftigt på kostnad
erna för seniorlagen.
   – Omfördelningen gjordes i fjol. 
Man kan säga att vi nästan har hal
verat den procentuella kostnaden 
för alagen, från en fjärdedel av 
klubbens omsättning till en sjätte
del. Man kan alltid diskutera hur 
fördelningen ska se ut men med 
mindre pengar än nu går det inte 
att driva seniorverksamheter. 
   Avslutningsvis Hyllie IK:s mest 
kända hemlighet: Den gröna 
tråden. 
   Gröna trådens grundelement, 

 

Hyllie IK har gått in i ett stort samarbete med Sponsorhuset! 
Samarbetet kommer att gynna alla våra lag i föreningen! 

 
Vad händer under vecka 12? 
Vi har bett Sponsorhuset om hjälp att informera alla våra medlemmar hur deras koncept 
fungerar, hoppas du kan ställa upp. Pengarna från Sponsorhuset går direkt till ditt lag! 
Under vecka 12 vill vi be dig att avsätta 5-10 minuter för att lyssna på hur Sponsorhuset 
fungerar. De är inte säljare, utan de ringer för att vi bett dem.  
Du kommer också att få ett SMS samma dag som de ringer.  
Självklart kan du tacka nej om du inte vill bli kontaktad. 
  
Vad kommer de prata om? 
Sponsorhuset kommer att be dig sätta dig vid din dator (om möjligt).  
De kommer hjälpa dig att hitta ditt lag, registrera dig som medlem samt aktivera ett 
plugin som gör att både du och laget tjänar pengar när du handlar något på nätet. 
Titta gärna på deras film om du vill veta mer innan de ringer. 
 

Tack för ditt stöd 
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Det viktigaste “kontot” i klub
bens ekonomi ligger utanför bok
föringen. Det är de hundratals 
timmar som föräldrar och tränare 
satsar ideellt. Utan det engage
manget skulle klubben försvinna.
   – Ibland har jag hört kommen
tarer om att det är höga tränings
avgifter. Man kan jämföra med 
andra klubbar och andra idrotter. 
Jag tror inte att Hyllie sticker ut åt 
något håll, säger Christer Fasth, 
avgående kassör. 
   En enkel räkneövning: Medlems 
och träningsavgift för en 11åring är 
1 750 kr. På ett år får spelaren cirka 
100 träningstimmar. Plus matcher. 
   – 17,50 kr per timme tycker jag är 
väldigt billigt, säger Christer.
   Föreningens intäkter består av 
medlems och träningsavgifter, 

sponsring och stöd från samhället.
   – En viktig uppgift för kassören, 
och styrelsen, är att följa likviditet
en. Även om vi är en liten klubb 
ekonomiskt så måste löner betalas 
ut och räkningar betalas i rätt tid. 
Som kassör har jag hjälpt till med 
att påminna sena betalare, inte 
så kul jobb men det måste göras, 
säger Christer Fasth.

framför allt upp till 9 och 
11manna, handlar om att alla 
ska behandlas och utvecklas in
dividuellt utan jämförelse med 

andra. Bredd tänket blir inte tyd
ligare än här.  
 Text: Andreas Lovén
 Foto: Fredrik Norrlid

Christer Fasth, avgående kassör.

”Träningen kostar 17,50 kronor per timme”



Som kort bakgrund kan nämnas 
att riktlinjerna började ta form 
redan 2010, genom Svenska fot
bollförbundet och distrikten, med 
utgångspunkt i ett barnrättspers
pektiv.
   Tanken bakom riktlinjerna var 
att tydliggöra  matchens betydelse 
och skapa förutsättningar för barn 
att röra bollen oftare, vilket anses 
ha en positiv påverkan på deras ut
veckling. 
   Syftet är att få fler att spela län
gre och målet är att matchen ska 
bli ett lärtillfälle för alla som spelar 

fotboll. De nya spelformerna har 
tagits fram med hjälp av en pro
jektgrupp från Svensk Elitfotboll 
(SEF), Elitfotboll Dam (EFD), dis
trikt och Svenska fotbollförbundet 
(SvFF). 
   Det som man landat i är fem 
spelformer (3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 
7, 9 mot 9 och 11 mot 11).
Bengt Månsson, varför införs nya 
regler och spelformer?
   – SvFF har studerat hur man gör i 
andra länder, kopplat detta till nya 
tränarutbildningen och beslutat att 
följa barnkonventionen.

Vilka utmaningar innebär dessa 
för oss i Hyllie?
   – Den största utmaningen är att 
få föräldrar och ledare att förstå det 
positiva med de nya spelformerna. 
Nästa utmaning är att det första 
året få till de olika spelplanerna på 
ett så bra sätt som möjligt.
   SvFF har lagt en tidsplan för in
förandet. I korthet kan det beskri
vas som att SvFF i fjol ville att 
så många distrikt som möjligt 
prövade de nya spelformerna. 
   Under 2018 rekommenderar 
SVFF starkt ett genomförande. 
   Nästa år gäller de nationella 
spelformerna för hela landet. 
När kommer spelformerna att trä-
da i kraft för Hylle IK:s del?
   – Det har redan startat!

Nya spelformer införs från och med i år. Men alla kanske inte har 
koll på varför förändringarna genomförs. Hyllies Hörna har tagit 
ett snack med Bengt Månsson, ungdomsansvarig och alagstränare 
i Hyllie IK, om spelformerna. 

NYA NATIONELLA SPELFORMER

12

De nya spelformerna ger både        möjligheter och utmaningar
Görs några undantag?
   – P/F 14 (Födda 04) får fortsätta 
spela 11manna, eftersom de redan 
spelat en säsong 11manna, säger 
Bengt Månsson.
Vilka är fördelarna med de nya 
spelformerna?
   – Den största fördelen är att 
det kommer att spelas fotboll på 
barnens och ungdomarnas villkor. 
Spelarna kommer att få röra bol
len mycket och det främjar så klart 
tekniken. 
Vilka nackdelar ser du?
   – Att man under 2018 sakta men 
säkert kunde startat med de nya 
spelformerna så att föreningar och 
kommuner bättre hunnit med.
Hur hanterar man de nya plan-
måtten?

   – Ledarna kommer själva att 
 behöva kona upp till exempel 

straffområde och retreatlinjer med 
platta koner. Vi kommer att köpa 
in fler koner men samtidigt be
höver det inte vara hundra pro
cent. Sunt förnuft får råda. När det 
gäller målen så kommer 9man
na att använda 7mannamål. Det 
är sagt från Malmö stad att inför 
2019 ska det komma nya mål. Det 
kan bli tidigare men det har med 
budget och ekonomi att göra. 
   Retreatlinjer är de nya linjer 
som ett lag ska backa till när det 
spelförande lagets målvakt sätter 
igång spelet.

 

 Text: Andreas Lovén
 Foto: Fredrik Norrlid

“Den största fördelen är 
att det kommer att spelas 

fotboll på barnens och 
 ungdomarnas villkor.”
Bengt Månsson, ungdoms

ansvarig

Införs under 2018 
    En av nyheterna innebär att man spelar med en så 
kallad retreatlinje. Vid inspark/målvaktsutkast startas 
spelet genom att bollen kastas/rullas från valfri plats 
inom straffområdet av målvakten. Bollen är i spel när 
den är utanför straff området. Motspelarna måste vara 
bakom retreatlinjen tills bollen är i spel. Detta gäller 
även när målvakten fångar bollen i spel. För vissa 
åldersgrupper fungerar mittlinjen som retreatlinje.

Retreatlin
jer
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Tiden går snabbare än vad man tror! Hösten 
2013 fick jag rycka in som en tillfällig resurs 
i Hyllie IK, när vår dåvarande kanslichef, 
Bernard hade blivit sjuk. Redan under 

hösten gjorde jag en ansökan om medel till Spar
banksstiftelsen för att förändra vår fotbollsskola och 
en ansökan om att delta i SvFF:s projekt kring den 
nya spelar utbildningsplanen, populärt kallad SUP:en. 
Tillfälligt blev tillsvidare, när jag ville se projekten bli 
verklighet och 4 månader blev nästan 5 år.

Sedan dess har listan på föreningsutvecklingsprojek
ten växt, Hyllie Camp, Hyllie Akademin, SUP:en blev 
Gröna Tråden, Framtidsresan gav oss en ny vision, 
värdegrund och verksamhetsidé, ett tydligare fokus 
på vår ungdomsverksamhet och en omprioritering av 
budgeterade medel som följd. 
   Gemensamt för alla dessa projekt är att de nu har 
lämnat utvecklingsfasen och gått in i mer av en för
valtningsfas, vilket kan vara nog så utmanande.

    När vi började se effekterna av de projekt som vi har 
startat har vi också sett en tillväxt i medlemsantal och 
i omsättning. Antalet medlemmar har vuxit med mer 
än 50 procent sedan 2013 innan vi såg en liten tillbak
agång 2017. Omsättningen har under samma period 
fördubblats, där andelen sponsorintäkter har vuxit 
från 5 procent av omsättningen 2013 till närmare 15 
procent 2017. 

En organisation i stark tillväxt har alltid problem med 
sin finansiering. Vår tillväxt har dock varit  organisk,  
vi har gjort av med de pengar som vi har dragit in. 
När vi närmar oss årsstämman kan vi se tillbaka på 
en balansräkning rensad från gamla synder och utan 
skulder. Förutsättningarna för att se framtiden an är 
med andra ord goda och jag lämnar nu över till en ny 
kraft att förvalta och vidareutveckla den plattform vi 
har lärt känna som Hyllie IK. 
    Jag känner tillförsikt i att den modell vi har utveck
lat är rätt väg för var Hyllie IK befinner sig, relativt 

KLUBBCHEFENS HÖRNA

I grunden är det enkel 
 matematik att nå vår vision. 
En bred bas gör att fler når 
längre i sitt idrottsutövande.

14

hur fotbollen i Malmö ser ut idag. Vi är lite unika som 
arbetar med unga instruktörer i vår fotbollsskola som 
har gemensamma träningsprogram utvecklade av 
utbildade huvudansvariga, där föräldrarna har kun
nat börja barnens fotbollskarriär på läktaren innan 
de kommer ner på sidlinjen som tränare i vår 5 och 
7mannaverksamhet, för att sedan åter luta sig till baka 
på läktaren och ta sig an andra engagemang i klubben 
när barnen når 11mannaverksamheten. 

Att förvalta, kan som jag tidigare nämnde, vara nog så 
utmanande. De närmaste åren är det viktigt att klara 
av en generationsväxling bland instruktörer i fot
bollsskolan och i fotbollscamper. 
   Det kommer också att bli viktigt att ytterligare öka 
fokus på vår 5 och 7mannaverksamhet genom att 
öka och utnyttja våra resurser bättre. Vidare att före
ningen är aktiv i sitt arbete med att hålla vision, värde
grund och “Gröna Tråd” levande och föra dessa verk
samhetsstyrande dokument närmare fotbollsplanen 

så de inte faller i glömska, utan ytterligare förstärker 
klubbkänslan. I grunden är det enkel matematik att 
nå vår vision. En bred bas gör att fler når längre i sitt 
idrottsutövande och det är enklare att utveckla fot
bollsspelare än att rekrytera nya i högre ålder, varför 
så många som  möjligt så länge som möjligt ger bäst 
förutsättningar att nå målet: “I Malmös mest attrak
tiva ungdomsverksamhet utvecklar vi nästa genera
tions framgångsrika fotbollsspelare”

Nu finns det några få projekt att avsluta, som till 
 exempel premiären av vår egen Hyllieshop på 
 Stadium Svågertorp, innan det är dags att följa utveck
lingen i Hyllie IK som bara tränare och engagerad 
medlem i Framtidsgruppen.

   

 Fotbollshälsningar
 Olof Persson, avgående klubbchef
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HYLLIES VÄNNER
Tack till våra sponsorer

Huvudsponsorer

Guldsponsorer
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