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I närmare två decennier har Lennart Karlsson 
haft en nära relation till Hyllie IK. Han kom först 
in i klubben som ledare och efter det har han 
 arbetat som kanslist, en funktion som i mycket 

håller samman klubben. Nu lämnar lämnar Len-
nart Karlsson kansliet och går i pension – men 
han kommer att vara en flitig besökare på Hyllie 
IP även efter pensioneringen.
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De flesta av oss har blivit påverkade av 
vårens pandemi. Några lite mer och andra 
lite mindre. Själv har jag under våren up-
plevt både besvikelser och positiva över-

raskningar. För klubben har ganska mycket blivit an-
norlunda under våren och framförallt så förändrades 
våra för utsättningar flera gånger om under mars och 
april – vilket utmanade oss rejält. Men vi har klarat av 
alla svängar utan att stå på näsan.

     Jag kommer att tänka på det gamla talesättet “When 
life gives you lemons, make lemonade!” 
   Det vill säga, ta till dig det du får på bästa möjliga 
sätt – och gör nåt positivt av det!

    Och där tycker jag Hyllie IK har lyckats mycket 
bra med att ge alla våra ledare och ungdomar en 
fin fotbollsverksamhet under hela våren. Vi har 
haft träningar i stort sett som vanligt, vi har haft 
ut bildningar och vi har till och med spelat matcher 
till och från. 
    Det har varit både lätt och svårt för oss i styrelsen 

att ge rikt linjer för verksamheten under våren. Lätt, 
eftersom alla hela tiden har velat maximera sin fot-
boll och vi har hela tiden känt att vi kan genomföra 
vår verksamhet på ett säkert och bra sätt. Men det har 
också varit svårt eftersom det har varit en helt ny och 
ovan situation och vi har haft flera olika regelverk att 
ta höjd för i våra beslut. Dock känner vi allihop en 
stolthet över resultatet och vi kröner denna annor-
lunda vår med våra två egna fotbollscamper – Hyllie 
Camp och Girl Camp under juni.

    Ett stort tack till mina kolleger i styrelsen som 
har tagit ett stort ansvar. Ett stort tack också till hela 
vårt kansli som har anpassat sina uppgifter och sitt 
 arbetssätt efterhand, för att få bästa möjliga utfall!
    Nu pustar vi ut efter våren. Vi har fått flytta årets 
Hylliedag till hösten och kanske får vi skjuta på Hyl-
lie IK:s 90-års firande och fira vår 91-årsdag nästa år 
istället. Men vad gör det?
    Den citronen ska vi nog kunna göra nåt bra av också!

 Robert Nord, styrelseordförande Hyllie IK

För klubben har ganska mycket 
blivit annorlunda under våren

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Den 4 juni kommer ett mejl från 
någon som utger sig för att vara 
Lennart Karlssons agent. Hyllies 
hörna har bett om en intervju, in-
för kanslistens stundande pension, 
men den är inte villkorslös. 
   ”Om en bild skall tas så gäller 
Djurgårdens IF-tröja och guldhatt. 
Vidare vill agenten veta vilka frågor 
som ska ställas”, skriver det mystis-
ka ombudet. 
    Den skämtsamma tonen till trots, 
den skäggprydda mannen från 
Hässelby tycker om ordning och 
reda. Förutsägbarhet. 

När Hyllies hörna kommer 
till kansliet för intervjun sitter ett 
 mindre gäng grönsvarta samlade 
i soffgruppen. Klubbchef Thom-
as Ljungdahl, ungdomsansvarige 
 David Arvidsson samt P06-nestorn 
och lagledaren Magged Khalidy är 
involverade i livliga diskussioner 
om föreningens väg framåt. 
    Lennart Karlsson vill inte att 
klubbtidningens reporter ska bli 
inbegripen i den frestande diskus-
sionen. För ska intervjun hinnas 
med måste den ske direkt. Han 
har nämligen klipptid och vill inte 
komma försent. 
    Lennart Karlsson har varit in-
volverad i föreningen sedan början av 

millenieskiftet. Han blev först ledare i 
ett av sina barns lag. Så småningom 
började han arbeta på kansliet. Det 
var mest av en slump, eftersom han 
lärt känna människor i föreningen, 
som då hette Vintrie IK. 
 
I dag är det många som kän-
ner, eller känner till, Lennart Karls-
son, men frågan är om alla vet vad 
han gör.
    För att hitta svaret på den frågan 
vänder sig reportern – som även 
är ledare för tre lag – till den egna 
inkorgen. Där finns 186 mejl från 
och till Lennart Karlsson.
    Det gäller domarkvitton, reg-
istrering av nya spelare, domar-
utbildningar för ungdomar, på-
minnelse om närvarorapportering 
(för att klubben ska få sina aktivi-
tetsbidrag) och bokning av planer. 
    Det handlar om många små saker, 
som tillsammans innebär att Hyllie 
IK fungerar som förening. 

Hyllieveteran 
lämnar – och 
stannar kvar
I nästan två decennier har Lennart Karlsson haft en nära relation 
till Hyllie IK. Han lämnar nu kansliet men kommer att vara en flitig 
besökare på Hyllie IP. Ränderna går inte ur. Varken de grönsvarta eller 
blå. 

“När jag kom in i klubben 
så  spelade knattelagen i 
Djupadals parken, match-

erna spelades i Vintrie  
och vi hade ett begränsat 

upptagningsområde.”
Lennart Karlsson.



    – Vissa har nog inte full förståelse 
för kansliets betydelse. Klubb-
chefen har dessutom ansvar för 
kontakter med bland annat kom-
munen och Skåneboll. Nu har vi 
även en ansvarig för ungdoms-
lagen, säger Lennart Karlsson. 
    När han klev in i föreningen 
bestod den av ett tiotal lag (inga 
tjejlag) och 200 medlemmar. I 
dag är föreningen fyra gånger så 
stor. 
Hur ser du på resan som 
föreningen har gjort?
– När jag kom in i klubben så 
 spelade knattelagen i Djupadals-
parken, matcherna spelades 
i Vintrie  och vi hade ett be-
gränsat upptagningsområde. 

Nu är det köer till många lag 
och i vissa fall kan vi inte ta in 
fler barn just nu. Det har också 
skett en förändring från att vara 
en breddförening till att vara en 
blandning av både bredd- och 
elitförening, i alla fall i vissa 
åldersgrupper. Det tycker jag är 
spännande. 

Vad har varit svårast för 
föreningen att hantera un-
der den här förvandlingen, 
anser du?
– Ibland har det varit svårt för vis-
sa åldersgrupper att samarbeta, 
vilket är tråkigt. Sedan finns det 
ingen mall. Det som fungerar ett år 
kanske inte fungerar nästa år. Det 

är även svårt att hinna lära känna 
alla. En del ledare stannar bara en 
kortare tid. 

Hur mår föreningen, tyck-
er du?
– Det är en jäkligt bra förening! 
Nämn en som mår bättre? Malmö 
FF? De har klart ett bättre A-lag, 
men Hyllie IK är en väldigt stor 
och stabil förening. 

Hur skulle du önska att 
Hyllie IK utvecklas vidare?
– Att föreningen startade om och 
beslutade att fler spelare i A-lagen 
skulle ha sina rötter i klubbens 
ung domslag. Det är en bana som 
jag tror på. Det saknade jag ibland, 

Lennart Karlsson missade Djurgårdens allsvenska guld på Råsunda 1966, men 
han har tagit igen det genom att se många matcher sedan dess. Lennart Karlsson ska börja pensionärslivet med att städa garaget och cykla till Hyllie IP för att titta på fotboll. 
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även om herrlaget låg i division tre. 

Du är lite old school, med 
andra ord?
– Absolut! 4-4-2, ha ha!

Lennart Karlsson präglas onek-
ligen av de grönsvarta ränderna. 
Men hans dialekt avslöjar att han 
knappast kommer från Djupadal. 
Han växte upp i Hässelby och kom 
till Skåne först 1996. 

Varför flyttade du till 
Malmö?
– Jag blev utsänd som spion från 
Stockholm!

Helt assimilerad är han inte, trots 

att han levt ett kvarts sekel i den 
vackraste delen av Sverige. Det 
finns nämligen andra ränder som 
aldrig går ut. Djurgårdens blå. 
    – I skolan höll hälften av barnen 
på Djurgården och hälften på AIK. 
Hammarby räknades inte då. Inte 
nu heller för den delen. En klass-
kompis pappa spelade i Djurgården 
och pappa höll på klubben, moti-
verar Lennart Karlsson sina klubb-
sympatier.
    Det blev många matcher med 
pappa men han missade dock 
den viktigaste, när Djurgården 
säkrade allsvenskt guld på Råsun-
da 1966. 
    – Jag var elva år och ville inte 
följa med, utan valde att spela 

landhockey på gården. Det dröjde 
36 år tills klubben vann SM-guld 
igen, 2002. Det var en lång golgata-
vandring. 
Nu är Djurgårdens IF regerande 
svenska mästare. Pension stundar 
efter ett långt arbetsliv. Det kunde 
väl knappast vara bättre?
    – Jag hade planerat att åka till 
Dublin och se Sverige spela EM, 
men det blev ju inställt på grund 
av pandemin. Jag får väl börja 
 pensionärslivet med att städa gara-
get istället. Och cykla till Hyllie IP 
och se fotboll, säger han.

 Text: Andreas Lovén
 Foto: Fredrik Norrlid



“Det har alltid varit en 
dröm att jobba med sport”

UNGDOMSFOTBOLL

“Fotboll har varit en del av mitt liv 
så länge jag kan minnas. Min pap-
pa väckte intresset och vid sex års 
ålder kunde jag äntligen börja trä-
na och det gjorde jag i Lunds Inter. 
Det var ett lag som startades av en 
familjevän för oss barn som bodde 
en bit från närmsta fotbollsfören-
ing i Lund och inte hade möjlighet-
en att ta oss till träningarna.
    När jag fyllde åtta började jag 
spela för Lunds BK, som jag stan-
nade i tills jag var femton år. Jag 
spelade vänsterback och till denna 
dag håller jag det som den mest 
fantastiska positionen man kan ha 
i ett lag – slicka kanten, komma 
upp i offensiven men stänga bakåt. 
Det finns inget skönare än en bra 
glidtackling om du frågar mig. 
    Efter LBK tog jag mig till Har-
lösa IF:s A-lag där tränaren fick 
för sig att spela mig som anfallare 
på grund av min snabbhet. Jag 

har aldrig varit den mest tekniska 
fotbollsspelaren men jag var alltid 
snabbast i laget. 
    I dag får jag ut min fotbolls energi 
på Korpavallen i Lund med ett 
gäng kompisar. När jag nu blir 30 
år känns det som en bra nivå.
    Det har alltid varit en dröm att 
jobba med sport, så när jag skulle 
studera på universitet så föll valet på 
idrottsvetenskapliga programmet på 
Malmö universitet. Men för att slå 
sig in i sportvärlden krävs mer än 
en utbildning, man behöver erfaren-
heterna och kontakter. Efter studier-
na jobbade jag för Landskrona BoIS 
under två år och fick vara en del av 
deras resa till baka till Superettan. 
    Efter examen valde jag att gå en 
tränarutbildning och strax efter den 
fick jag syn på Hyllie IK:s ansökan 
om en ungdomsansvarig. Jag tveka-
de inte en sekund att söka tjänsten. 
    Nu efter snart tre månader i före-

ningen trivs jag som fisken i vat-
tnet. Under min första tid har jag 
försökt komma in i det adminis-
trativa arbetet och få in rutinerna. 
Jag har  samtidigt försökt att träffa 
så många ledare och ungdomar jag 
kan för att lära mig föreningen och 
dess kultur. Pandemin har gjort att 
jag behövt arbeta på ett annat sätt 
än vad jag hade tänkt. 
    Jag har börjat synas alltmer på 
olika lags träningar och ser fram 
emot att jobba ännu mer ute på 
planen under våra camps och med 
den vardagliga verksamheten efter 
sommar uppehållet.  
    Det har varit en fantastisk start i 
föreningen, med ett varmt motta-
gande från alla håll och jag ser all-
tid fram emot arbetsdagarna.”

Berättat av David Arvidsson, 
ungdomsansvarig, för Andreas 
Lovén
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Med tanke på allt som händer i vår om-
värld så har vintern/våren 2020 varit 
mycket speciell för alla och det har 
givetvis påverkat även vår förening. 

Jag tycker dock att vi har hanterat de utmaningar, re-
striktioner och rekommendationer som Folkhälso-
myndigheten och Skånes FF har utfärdat på ett myck-
et bra sätt. Vi har lyckats att på ett säkert sätt fortsätta 
bedriva träning för alla våra lag och även i begränsad 
utformning erbjudit matchspel för våra senior– och 
ungdomslag, vilket vi tycker är mycket positivt.

Nu ser vi framåt mot en aktiv sommar och en höst 
med förhoppningen att vi kan återgå till någorlunda 
”normal” aktiviteter för alla våra lag – givetvis med ut-
gångspunkt i att vi alltid följer de rekommendationer 
som kommer från myndigheterna. Våra senior- och 
juniorlag har tränat under hela  perioden och planen 

är att de ska få börja spela matcher. För våra damer 
innebär det att de påbörjar ett nytt äventyr i division 
2, vilket är en fantastisk möjlighet och utmaning för 
våra talangfulla spelare. Herrarna påbörjar sin ”resa” i 
division 6 med en  enkel serie som verkligen kommer 
utmana truppen. Vi känner oss dock väl förbered-
da och truppen sprudlar av engagemang, glädje och 
kunnande. Vårt unga junior lag påbörjar sitt seriespel i 
 division 3 och det kommer att bli en härlig utmaning 
för den talangfulla truppen. 

I alla tre träningsgrupperna så ser vi härlig tränings-
intensitet under ledning av tre ledarstaber som har 
medfört en utvecklingstakt som genererar positiva 
tankar om hösten. Vi hoppas på utvecklande matcher 
där Hyllie IK gärna får dra det längsta strået.
 
Ungdomslagen har tränat på flitigt under vintern och 

KLUBBCHEFENS HÖRNA

För våra damer innebär 
det att de påbörjar ett nytt 
 äventyr i division 2, vilket  
är en fantastisk möjlighet

våren och har även haft möjligheten att spela match-
er – dock utan resultat eller tabell. Inför hösten har 
 Hyllie IK 30 ungdomslag i någon form av seriespel 
inom Skånes FF:s regi, samt åtta lag som spelar i  andra 
former av seriespel (sammandragningar för de  yngsta 
 lagen). Av dessa lag kommer tre stycken att repre-
sentera Hyllie IK i den högsta serien i Skåne, den så 
kallade Skåneserien. Allt detta genererar en höst med 
mycket aktivitet och många matcher på  Hyllie IP 
och vi ser fram emot många roliga och utvecklande 
matcher för våra barn och ungdomar. 

I år har vi också startat en ny åldersgrupp och det var 
för pojkar och flickor födda 2015. Det är fantastiskt 
roligt att se glädjen och energin under ledning av våra 
ungdomsledare på lördagsmorgnarna.

Vi är alla otroligt stolta över våra ungdomar och 

kommer under 2020 i samarbete med Burger King 
att utse ”månadens ungdomsspelare”. Detta är ett sätt 
att upp muntra spelare som vi anser har gjort något 
 extra  under den gångna månaden och det kan vara 
allt från prestation och träningsvilja, till kompisskap 
och  socialt engagemang. Ledare och föräldrar kan 
nominera via mail till david@hyllieik.se och sedan 
utser ung domsutskottet de spelare som ska premieras 
varje månad.

Generellt så upplever vi ett ökat tryck till alla våra 
lag, vilket är roligt. Vi gör vårt yttersta för att kunna 
ge så många barn som möjligt möjligheten att träna 
och spela fotboll i Hyllie IK – dock kvarstår utmanin-
gen att vi fortfarande har kö till en del av våra ung-
domslag. För att kunna möta det ökade trycket av 
barn är föreningen i behov av fler ledare, tränare och 
engagerade föräldrar – så om man känner att man 
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vill vara med och bidra så är det bara att höra av sig 
till thomas@hyllieik.se, så hittar vi en roll som passar 
både dig, föreningen och barnen. I föreningen har vi 
cirka 80 engagerade och kunniga ledare som bedriver 
träning för våra barn och ungdomar. Föreningen erb-
juder givetvis olika former av utbildning för dem som 
vill gå och då främst via de utbildningar som Skånes 
FF erbjuder. Under våren har vi även spetsat utbild-
ningen för våra ledare vid två tillfälle då vi engager-
at Jesper Nilsson från Coerver Coaching. Det är en 
ledarutbildning som skiljer sig lite från Skånes FF:s 
ordinarie utbildningar, med lite mer fokus på teknik, 
individ, bollmottagning och beslutsfattande. Dessa 
båda utbildningstillfällen har varit mycket uppskatta-
de och vi kommer att fortsätta samarbete med Jesper 
även under hösten då det kommer att erbjudas nya 
möjligheter till utbildning.

Även i år har vi genomfört och kommer att genomföra 
diverse camper på Hyllie IP:
• 15/6-18/6 Hyllie Camp

• 22/6-28/6 Coerver Camp i samarbete med Jesper 
Nilsson

• 23/6-25/6 MFF/MKB Camp i samarbete med 
MFF och MKB

• 29/6-1/7 Girl Camp i samarbete med PEAB
• 11/8-13/8 eventuell camp med MFF/MKB i sam-

arbete med MFF och MKB.

Utöver detta ska vi under året försöka knyta nya sam-
arbeten med olika organisationer till klubben för att 
erbjuda våra spelare möjlighet till utbildningscamper. 

Hela vår verksamhet bottnar i ideellt arbete, men även 
i att vi har en ekonomi som är i balans. Det ger oss 
 m öjlighet att utvecklas. Hyllie IK:s ekonomi är just nu 
stabil. För att skapa utrymme för att utveckla spelare 
och ledare har styrelsen beslutat att Hyllie IK ska ha 
en försäljningsaktivitet under 2020.

Vi valde att påbörja ett samarbete med Dreamstar gäl-
lande försäljning av ett kuponghäften. Kuponghäftet 

är uppbyggt så att köparen snabbt kan räkna hem 
sin investering av häftet via nyttjandet av attraktiva 
kupongrabatter hos lokala handlare. Vinsten som den-
na försäljning genererar fördelas med 50 procent till 
föreningen och 50 procent till respektive lags lagkassa. 
Pengarna till föreningen ska nyttjas för att skapa och 
erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för 
våra ledare, men även för att köpa in ”extra”  material 
till föreningen som lagen kan använda.

Under våren 2020 har pengarna dels används till 
tränarutbildning, dels till inköp av små mål som an-
vänds flitigt av lagen. Pengarna som går till lagkass-
an är pengar som ledarna, tränarna och föräldrarna 
i  respektive lag förfogar över och ska vara ett tillskott 
för att kunna delta i cuper, arrangera trivselkvällar, 
åka på träningsläger, köpa gemensamma tränings-
kläder eller något annat för träningsgruppen.

Styrelsen vill uppmana alla aktiva, föräldrar och 
supportrar att hjälpa till med försäljningen av dessa 

Dreamstarhäften då det är en viktig inkomstkälla som 
under tid skapar en ekonomisk situation som möjlig-
gör fortsatt utveckling på alla plan. Organisatoriskt 
jobbar vi mer och mer i utskott som är förankrade i 
styrelsen och detta ger oss en kraft och energi att arbe-
ta med många saker parallellt. Allt för att skapa bättre 
och bättre förutsättningar för våra aktiva spelare och 
ledare. Jag vill med detta även upplysa om att vi alltid 
är i behov av ideella krafter som vill hjälpa till med 
föreningsarbetet – är man intresserad så hör man av 
sig via mail till thomas@hyllieik.se

Jag ser fram emot många underbara kvällar och hel-
ger där Hyllie IP visar sig från den bästa sidan med 
många engagerade spelare, ledare och föräldrar som 
gör vår idrottsplats till en gemensam samlingspunkt, 
där vi tillsammans skapar en miljö som genomstrålar 
gemenskap, respekt och glädje 
   
 Thomas Ljungdahl
 klubbchef Hyllie IK

KLUBBCHEFENS HÖRNA

Bilder från Hyllie Camp 15-18 juni.
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HYLLIES VÄNNER
Tack till våra sponsorer


