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Vid tio träningspass under hösten har de äldre 
tjejlagen provat på konceptet Pro Defending. 
Med fokus på de små detaljerna har tränaren 
 Anders Nielsen gett spelarna en verktygs låda 

med en så stor uppsättning verktyg som  möjligt. 
    – Det kan handla om att inte stå för nära en 
motståndare som har väldigt bra teknik, säger 
han.
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Skorna är knutna med dubbelknut. Alla väskor-
na är packade. Nu ger vi oss av mot 2021 – året 
som vi hoppas ska bli lite mer som vi tänkt oss.
Jag är väldigt nöjd och stolt över styrelsens 

 arbete under 2020, och med tanke på vilka unika om-
ständigheter vi verkat under så tycker jag också att vi 
får vara nöjda med resultatet. 
    Min roll har varit förhållandevis enkel, även om 
det inte är helt enkelt att driva idéburna verksamheter 
under förhållanden där man inte får träffas. Men de 
ledamöter som ansvarat för våra seniortrupper, ung-
domslag och aktiviteter har gjort en fantastisk insats 
och i min mening har vi landat så nära målet som det 
varit möjligt denna gången.
   Ni är alla, tillsammans med våra medarbetare på 
kansliet – Thomas, Lennart, David och Anders – 
 värda all uppskattning för insatserna under 2020!
    Nu ska vi rulla ut 2021, och fastän vi just nu befinner 
oss i ett lite trist läge så ser vi framåt med tillförsikt. Vi 
har några faktorer som verkligen är på vår sida.

Budget 2021. Vi har en konservativ budget i balans 
där vi till exempel budgeterat att få in cirka 50% av 
kioskintäkterna jämfört med 2019. I övrigt är vår in-
täktssida i stort sett fri från spekulationer, utan siffror-
na är i stort sett lika från 2020. Vi har en stark balans-
räkning och en god ekonomi i klubben.

Vi har äntligen två representationslag som i stort sett 
enbart består av spelare från de egna leden. Gröntsvart 
blod i ådrorna på våra äldsta spelare är ett bevis på att 
föreningen har förmågan att behålla sina aktiva upp till 
seniorålder och det skapar givetvis samhörighet och en-
gagemang. Herrarna spelar vidare i division 6 medan 
damerna kommer att spela i division 3.

Vi har rekordmånga aktiva i våra ungdomslag, och 
bra djup i de flesta årskullarna. Duktiga tränare och 
ledare kring lagen som har förmåga att skapa glädje 
för både spelare och vuxna kring lagen.

Vi har ett aktivitetsprogram som vår klubb chef 
Thomas har satt ihop som jag tycker är helt fantastiskt. 
Hoppas att vi kan se fram emot en fotbollssommar 
med camper och resor till cuper och träningsläger.

Under 2021 kommer det att byggas en ny konst gräsplan 
på Hyllie IP. Det ger oss en större  kostym för träning och 
tävling. En efterlängtad uppgradering av Hyllies bikupa 
och jag vet att många längtat efter just detta!

Nu önskar jag alla Hyllie IK-medlemmar en riktigt 
trevlig jul och ett gott nytt år!

 Robert Nord, styrelseordförande Hyllie IK

Nu blickar vi framåt mot 
ett spännande 2021

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
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Klubbens intäkter Budget 2021
Intäkter cafeteriaförsäljningen 45000
Intäkter Hylliedagen 15000
Sponsorintäkter 190000
Medlemsavgifter/träningsavgifter 1225000
Deltagaravgifter camper 260000
Dreamstarkuponger, klubbens intäkt  500000
Lönebidrag Malmö stad och AF 730000
Aktivitetsbidrag kommun + stat 490000
Övriga bidrag (bl a utbildningsbidrag) 70000

Summa intäkter 3525000

Budget 2021

Klubbens kostnader

Övriga externa kostnader Budget 2021
Lokalhyra 50000
Planhyra 50000
Lokalunderhåll och skötsel 40000
Kanslikostnader 199000
Resekostnader  50000
Serie- och startavgifter  70000
Domararvode 150000
Tvätt mm 34000
Utbildning, kurser mm 60000
Summa övriga kostnader 713000

Personalkostnader och arvoden Budget 2021
Löner kansli 1562440
Ledararvoden representationslag 140000
Ledararvoden ungdomslag och camper 155000
Övriga kostnader personal 106000
Summa löner och arvoden 1963440

Summa rörelsens kostnader 3448440

Beräknat resultat/överskott  76560

Råvaror och förnödenheter Budget 2021
Inköp material och varor 100000
Sjukvårdsprodukter 10000
Lagkassor caféprovision 25000
Varuinköp café 15000
Kostnader camper 250000
Varuinköp tränarutbildning  12000
Dreamstar kuponghäften 360000

Summa råvaror & förnödenheter 772000



TEKNIKTRÄNING
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– Det har varit jättebra träning. Till 
exempel hur man positionerar sig i 
försvarsspel, säger Essi Norrlid. 
   – Det är mer intensitet än på 
våra vanliga träningar, säger Selma 
 Lorentzen. 
  Deras lagkamrat Lisa Persson, 
som är innermittfältare, har tagit 
fasta på en del annat. 
    – Vi lärde oss mycket från övnin-
gar som var lite annorlunda mot de 
vi är vana vid. Som hur viktigt det 
är med spelvändningar och kom-
munikation. 
   Tjejerna i F05/06 behöver inte 
 speciellt mycket betänketid för att 
ge exempel på vad som har varit 
bra med Pro Defending. Vid tio 
träningspass under hösten, på 
vardera en och en halv timme, har 
laget testat på konceptet under led-
ning av  Anders Nielsen. 
  När Hyllies Hörna pratar med 
dansken, som bland annat har 
 erfarenhet från spel i högsta ligan 
i Nederländerna, blir han glad 
över tjejernas recensioner av trä-
ningen.
   – Det är inte så att vi uppfunnit 
hjulet men jag tycker ändå att Pro 
Defending sticker ut med fokus på 

de små, små detaljerna, säger han.
   Konceptet har vuxit fram i Dan-
mark, med instruktörer som ofta 
har spelat på hög nivå. Genom 
Anders Nielsen har Pro Defending 
tagit klivet över Öresund, till Skåne 
och bland annat Hyllie IK. 

Vad innebär de små  detaljerna, 
rent konkret?
   – Det kan handla om att inte stå 
för nära en motståndare som har  
väldigt bra teknik eller hur man 
försvarar med det närmaste benet, 
säger han. 
   Anders Nielsen liknar metoden 
vid att ge spelaren en ryggsäck 
med så många verktyg som möjligt. 
Man arbetar till exempel med saker 
som reaktionsförmåga och besluts-
reflexer. 
   – Split vision handlar om en 

Pro Defending 
fokuserar 
på de små  
detaljerna
Under hösten har de äldre tjejlagen testat på att träna med Anders 
Nielsen och konceptet Pro Defending. Försvarsspelet, individuellt och 
som lag, är en hörnsten. Men träningen innehåller mycket mer än så. 

“Vi lärde oss mycket från 
övningar som var lite 

 annorlunda mot de vi är 
vana vid. Som hur viktigt 

det är med spelvändningar 
och kommunikation.”

Lisa Persson.

Maya Harvigsson och  
Tyra Bang i F05/06.



förmåga att se saker i periferin, att 
se en rörelse utan att titta i just den 
riktningen. 
Synfältet tenderar att ha 
 olika spännvidd beroende på 
ålder.  Anpassas träningen 
efter det?
   – Oh, ja! En åttaårig behöver ha en 
annan form av träning än en sex-
tonåring behöver, med större fok-
us på glädje och lek. Det  vittnade 
även Diego Maradona om; utan 
lusten och glädjen utvecklas man 
inte. Det har jag flera gånger sagt 
till tjejerna i Hyllie IK, säger An-
ders. 
   Anders Nielsen har även arbetat 

som lärare i sex år, vilket han ser 
som värdefullt. 
   – Som tränare behöver man ett 
pedagogiskt spektra, som gör att 
man kan sätta sig in i varje barns 

förståelse av det man övar på. Av 
den orsaken bör träningsgrupper-
na vara mindre i lägre ålder. 

Hur arbetar ni med kollek-
tivet?
– Vi tränar på hur man står som 
lag defensivt, offensivt och vid 
omställningar, samtidigt som vi 
lägger mycket fokus på varje posi-
tion i laget. Kommunikationen är 
bland det viktigaste, annars blir det 
svårt att genomföra. Jag har påmint 
 tjejerna i Hyllie IK om att våga pra-
ta högre till varandra. 
   Rent praktiskt kan man träna på 
såväl en mot en-situationer som Bjarne Werner, tränare F05/06.

Pro Defending-träningarna började under tidig höst och har genomförts vid tio tillfällen. Fokus har varit på att ge spelarna så 
många verktyg som möjligt när de går ut på planen.

Anders Nielsen har en bakgrund som lärare. Den pedagogiska erfarenheten tar 
han med sig på träningarna. 
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tre mot fyra-situationer. Andra 
träningsvarianter fokuserar på att 
försvara vid inlägg. 
   – Efteråt pratar vi alltid om vad 
vi har gjort och varför vi har gjort 
det – det gör vi för att spelarna ska 
komma ihåg. I det ingår menta-
la perspektiv, där man får lära sig 
hur man ska eller kan tänka för att 
bli en bättre spelare, säger Anders 
Nielsen. 
   Bjarne Werner, tränare för 
F05/06, har bara positivt att säga 
om träningarna med Anders Niels-
en och Pro Defending. 
   – Det har varit många delar 
som man har tränat på. Hur man  

 trycker upp backlinjen, hur man 
positionerar sig i förhållande till 
sina lagkamrater, hur man kom-
mer i press och hur man vinner 
boll vid rätt tillfälle. 

Har du själv lärt dig något?
   – Många övningar liknar sådant 
som vi redan gör, men jag har delvis 
ändrat inställning till försvars-
spelet. Anders Nielsen trycker 
 mycket på olika saker som upplevs 
som obekvämt för motståndarna. 

 Text: Andreas Lovén
 Foto: Fredrik Norrlid
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“En åttaårig behöver ha en 
annan form av träning än 
en sextonåring behöver, 
med större fokus på glädje 
och lek. Det  vittnade även 
Diego Maradona om; utan 
lusten och glädjen utveck-
las man inte.” 

Anders Nielsen.
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“Tillsammans är det vi 
som skapar en förening”

UNGDOMSFOTBOLL

2020 blev allt annat än vad vi 
förväntade oss. Därför är vi extra 
glada att våra ungdomslag ändå 
kunnat träna och spela match 
 under stora delar av året. Det är 
härligt att se all glädje och allt 
engagemang på Hyllie IP! Det är 
fantastiskt kul att vi har så många 
barn och ungdomar som vill spela 
fotboll hos oss. 
   Inflödet av nya spelare fortsätter att 
vara stort i alla åldrar. Särskilt givet-
vis i de  yngre åldersgrupperna, vilket 
bland annat beror på att det flyttar 
en hel del människor till stadsdelen, 
men även genom spelare som aktivt 
söker sig till oss. I år har vi testat ett 
koncept med prova-på-träningar för 
barn som står i kö till något av våra 
lag, där man får chansen att känna 
efter om fotbollsträning är grejen.

   I våra ordinarie träningsgrupper 
fortsätter vi helhjärtat att utveck-
la våra barn och ungdomar, både 
som individer och som grupp, 
under ledarskap av våra duktiga 
tränare. Tillsammans med  partner 
som Coerver Coaching och Pro 
Defending har både spelare och le-
dare fått en injektion av energi och 
ny kunskap, något om vi tar med 
oss in i de mörka vinterkvällarna i 
strålkastarnas ljus.  
   Otaliga ideella timmar har spen-
derats både på och utanför våra 
planer för att ungdomsverksam-
heten ska fortsätta utvecklas i 
 positiv riktning. En stor eloge och 
ett innerligt tack till alla de ledare, 
föräldrar, funktionärer och  övriga 
som jobbar hårt för att Hyllie IK 
ska vara den förening som den är 

idag och kanske ännu ytterligare 
lite bättre imorgon. Tillsammans 
är det vi som skapar en fören-
ing som brinner för engagemang, 
samhörighet och spelarutveckling 
– allt i enlighet med föreningens 
värdegrund, Gröna Tråden.
   Är du sugen på att bli en del av 
gemenskapen och engagera dig 
i stort eller smått? Tveka inte att 
höra av dig till david@hyllieik.se.  
   Vi ser fram emot ett spännande 
2021 tillsammans där vi för-
hoppningsvis snart kan samlas 
kring matcher på ett tryggt och 
säkert sätt. All in – och med stor 
tillförsikt inför framtiden!

Ungdomsutskottet
David, Sven, Malin
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David Arvidsson och Malin Nilsson.

Normalt delas priset ut i samband 
med Hylliedagen, men i år delades 
priset i år ut samband med en 
träning för de båda årgångarna.

Årets pristagare flickor 
15: Maya Harvigsson

Motivering: Maya har, sedan hon 
kom till Hyllie, satt standarden 
för hur man ska träna, förbereda 
sig inför matcher och genomföra 
matcher om man har ambitionen 
att bli en elitspelare. Med en 
 positiv attityd och en glad person-
lighet blev hon snabbt en uppskat-
tad del av kompisgänget. Hennes 
vinnarmentalitet är enorm och 
arbetsinsatsen i varje match likaså. 
Som offensiv innermitt leder hon 
med briljans lagets presspel i vårt 
framgångsrika F05-lag, alltid 
uppmärksam och alltid spelbar i 
offensiven. Hon har en funktionell 
teknisk spelstil fylld med fart, 
kreativitet och finess. En knä skada 
i somras satte stopp för givna 
framgångar på riksnivå, men vi 
är övertygade om att hon snart är 
tillbaka ännu starkare. 

Årets pristagare pojkar 
15: Martin Krsoski

Motivering: För fem år sedan 
kom Martin Krsoski till Hyllie 
P05. Efter första träningen med 
laget tvekade han inte att räcka 
upp handen och berätta vad han 

tyckte hade varit bra. Jag minns 
att det var särskilt en övning som 
föll honom i smaken. Martins 
ledstjärna har hela tiden varit 
att göra så bra ifrån sig han kan, 
både för sig själv och för laget. 
När det var dags för spelarsamtal 
i  vintras handlade det inte så 
mycket om honom själv, utan mer 
om spelidén, hur vi kunde göra 
det bättre som grupp och hur han 
bäst kunde bidra till det. Martin 
är i en ålder där det går upp och 
ner, i motorik, i humör, i presta-
tion. Men om det är någon som 
kommer att ta sig ut på andra 

sidan tonåren som en starkare och 
tryggare person och spelare så 
är det han. Vid sidan av sin egen 
fotboll har han ambitioner som 
domare. När han dömer mina 
yngre lag tvekar han inte att peka 
på straffpunkten till motståndarna 
eller vinka av ett friläge för Hyllie 
på grund av offside. Han har en 
moralisk rak rygg och integritet. 
Det uppskattas av oss ledare i 
 Hyllie P05 och förhoppningsvis 
hela föreningen. 

 Anders Svensson

Här är årets pristagare i   
Bernard Croze minnesfond
Sedan 2015 delar familjen Croze, 
i samarbete med Hyllie IK samt 
eldsjälar från tidigare årgångar 
under Bernards tid i Hyllie IK, ut 
ett pris till 15 årig kille och tjej. 



– Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något. 
    Jacob Karlsson har sett sitt före-
tag K-Fastigheter växa med en ras-
ande fart. Bolaget bildades för blott 
tio år sedan men tog redan i fjol 
klivet in på börsen. Nyligen förvär-
vade man dessutom ett annat före-

tag och tog därmed över fler än 500 
anställda. 
När företaget och resurserna växer 
finns det samtidigt en möjlighet för 
Jacob Karlsson att ge utlopp för sitt 
sociala entreprenörskap. 
   – Vi är involverade i ganska 
 många projekt, allt från läxläsning 

i samarbete med handbollsklub-
ben OV Helsingborg till insamling 
av medel för barncancerforskning 
genom Team Rynkeby.

Ett annat och lite ovanligt pro-
jekt går ut på att förse kvinnor 
i Syd afrika med kycklingar och 
grödor, som de sedan kan föda 
upp och odla för att använda inom 
lokal byteshandel. 
   – Min förhoppning är att dem 
som vi hjälper i sin tur ska hjälpa 
andra. 

SPONSRING

Börsnoterat bolag går in som sponsor i ungdomslag
Vid Elinegård storsatsar K-Fastigheter och bygger totalt 200 
hyreslägenheter. Därifrån är avståndet inte långt till den grönsvarta 
klubben på Hyllie IP. Företaget är sedan i höstas sponsor för ett av 
Hyllie IK:s ungdomslag. Sponsringen ska möjliggöra sportsliga och 
sociala insatser.

   När K-Fastigheter fick förfrågan 
om att sponsra ett av ungdoms-
lagen i Hyllie IK var Jacob Karls-
son omedelbart positiv. Laget, och 
föreningen i stort, samlar ung-
domar från stora delar av Malmö 
och inte bara från närområdet, 
som Djupadal och Kroksbäck. 

De ekonomiska förutsättnin-
garna ser ibland olika ut och det 
är där K-Fastigheter vill göra en 
insats. Det kan till exempel handla 
om att bidra till att betala för  olika 

aktiviteter och material. Genom 
sponsringen blir avgifterna inte 
avgörande för vilka barn som kan 
vara med. 
   – För mig är lagsport den bäs-
ta utbildningen som finns, skolan 
 inräknad. Barnen lär sig att prest-
era, visa respekt och att bli en del 
av ett sammanhang, där alla bidrar 
efter sin förmåga. Utöver det finns 
det utrymme att tänka nytt och an-
norlunda, och man kan få utlopp 
för drivkrafter och ambitioner.
   En förening som Hyllie IK mot-

svarar det som Jacob Karlsson 
förväntar vid en sponsring. 
   – På plan spelar samhällsklass, 
 etnicitet, religion och kön ingen 
roll. Det är faktiskt ganska häftigt. 
   På huvudkontoret hänger nu en 
Hyllie IK-tröja med K-Fastigheters 
logotyp på bröstet. 
   Klubben hälsar företaget och 
 Jacob Karlsson varmt välkomna till 
den grönsvarta familjen. 
 

 Text: Andreas Lovén

Jacob Karlsson, K-Fastigheter.

FOTO: FREDRIK NORRLID
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Ett konstigt år börjar närma sig sitt slut och 
jag gör en liten reflektion samtidigt som jag 
blickar framåt. Verksamheten på Hyllie IP har 
under året påverkats av den pågående pan-

demin, dock har vi lyckats bibehålla en genomgående 
bra aktivitetsnivå – vi har påverkats av att vi inte har 
fått nyttja omklädningsrummen och varit begränsade 
i våra möjligheter att samlas och ha möten, men jag 
tycker att vi har löst det på ett väldigt bra sätt.
   Året började bra med intensiva och fina träning-
ar i vintervädret kombinerat med en mycket lyckad 
klädprovningsdag i Kombihallen (det kommer en li-
knande under 2021) där de flesta lagen deltog. Vi blev 
sedan begränsade gällande matchspel, men även här 
lyckades vi bibehålla en aktivitetsnivå som var hög för 
merparten av lagen. 
   Sommaren kom med sol, värme och fotbollscamp-
er – under några intensiva veckor genomfördes fyra 

camper som blev mycket uppskattade av såväl del-
tagarna, våra medarrangörer, föräldrar och ledare. Till 
nästa år utökar vi antalet camper för att på så sätt kun-
na erbjuda än mer fotboll (se verksamhetsplan 2021 
på nästa uppslag) – som vi alla älskar !
   Hösten kom och blev intensiv med mycket träningar 
och matcher för alla och det syntes på IP då det sprud-
lade av energi, glädje och gemenskap varje kväll och 
helg vilket var fantastiskt roligt. Tyvärr fick vi en liten 
”knäck” på senhösten då vi dels inte fick spela match-
er och dels vissa lag inte träna på grund av pandemin. 
Det är självklart tråkigt, men även här tycker jag att vi 
som förening har löst situationen på ett bra sätt.
   Aktivitetsnivån under året har varit hög och vi har 
hög träningsnärvaro i alla våra lag och vi utökar kon-
tinuerligt storleken på träningsgrupperna och försök-
er på så sätt erbjuda alla som vill möjlighet att vara 
med i vår förening – tyvärr så sätter tillgången till 

KLUBBCHEFENS HÖRNA

Hyllie IK är idag en stark 
förening som genomsyras av 
gemenskap, respekt, energi 
och en stor mängd glädje!

planer och ledare begräsningar så idag har vi ungefär 
fyrtio barn och ungdomar som står på kö för att få 
vara med i föreningen. 
   Vi har haft 27 lag i någon form av seriespel/samman-
dragningar vilket har medfört mängder med matcher 
på helgerna och det är enormt roligt!
   Under året har vi även arrangerat olika former av 
camper, dels i egen regi men också tillsammans med 
våra samarbetspartner. Det har varit både sommar-
camper men också veckocamper tillsammans med 
Coerver Coaching och Pro Defending. Planen inför 
nästa år är att fortsätta och försöka utöka möjligheter-
na för alla våra spelare att vara med på dessa camper 
(se verksamhetsplan 2021). Givetvis kommer utbudet 
av camper att styras av de restriktioner som finns i 
samhället – all information om respektive camp kom-
mer att finnas på vår hemsida löpande.
   Parallellt med träningarna, matcherna och camperna 

har vi även lyckats med att arrangera tränarutbildnin-
gar under året vilket har varit väldigt uppskattat bland 
ledarna och vi kommer att fortsätta med tränarutbild-
ningar även under 2021 (se verksamhets plan 2021 på 
nästa uppslag) – allt för att ge våra underbara ledare 
och tränare de  verktyg och den utbildning som efter-
frågas för att kunna bedriva en utvecklande verksam-
het för alla spelare.
   En utmaning som vi har i klubben är att vi har lite 
för få planer att tillgå till träningar och matcher. Vår 
förhoppning är att det under 2021 ska byggas en ny kon-
stgräsplan på bollfältet som på så sätt ger oss  möjlighet 
att erbjuda fler att vara med i vår fina förening.
   Sportsligt så har vi genomgående haft bra och ut-
vecklande matcher för alla våra ungdomslag och vi ser 
att vi sakta men säkert tar steg i rätt utvecklingsrikt-
ning. 
   För våra seniorlag var det resultatmässigt tufft 2020 

FOTO: FREDRIK NORRLID



men även här ser vi utvecklingspotentialen och vi ser 
med tillförsikt fram emot 2021. 
   Att ta steget från ungdomsspelare till seniorspelare 
är en utmaning och här ser vi med glädje att vårt U19-
lag under 2020 vann sin serie och tar ett steg upp i 
seriesystemet, vilket medför en miljö som gör killarna 
än mer redo att ta steget upp till seniorspel. På tjej-
sidan kommer vi under 2021 att anmäla ett lag i F17 
nationella serien för att ge tjejerna samma möjlighet 
till att utvecklas så att de, när tiden kommer, är redo 
för att ta steget upp i seniorsammanhang.
   Under det gångna året har vi gjort lite förändringar 
i organisationen på kansliet – vår eminenta trotjänare 
Lennart har gått i pension och ersatts av Anders som 
med bravur har satt sig in i arbetet och organiserar, 
tvättar och fixar hela tiden. 
   David har anställts som ungdomsansvarig och han har 
tillbringat merparten av sin tid med att vara på träning-
splanerna på kvällstid för att lära känna så många spelare, 
ledare, tränare och föräldrar som  möjligt och har på så 
sätt kommit in i föreningen på ett bra sätt. 

   Under året har vi även startat en förenings försäljning 
av kuponghäftet Dreamstar. Syftet med häftet är att 
erbjuda en mängd rabatter, men ockås att generera 
en inkomst till lagkassorna och till föreningen – en 
inkomst som vi kan nyttja till olika utvecklings projekt 
som till exempel ledarutbildningar, inköp av extra 
små mål, bollar och så vidare. Denna försäljning kom-
mer vi även att genomföra under 2021.
   Jag vill rikta ett stort tack till alla spelare, le-
dare, tränare, domare, föräldrar som med sitt sto-
ra  engagemang gör vår förening till en förening 
som med hög vuxennärvaro och trygghet skapar en 
utvecklings miljö för alla barn och ungdomar. 
   Hyllie IK är idag en stark förening som genomsyras 
av gemenskap, respekt, energi och en stor mängd 
glädje!
   Nu ser vi med tillförsikt fram emot ett fantastiskt 
2021!  
 
 Thomas Ljungdahl
 klubbchef Hyllie IK

KLUBBCHEFENS HÖRNA

Bilder från Hyllie Camp 15-18 juni.
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Ungdomar
Fortsätta fokusera på att få volym i alla våra åldersgrupper genom 
att erbjuda en träning och miljö som genomsyras av glädje, energi, 
respekt, utveckling och trygghet – detta ska säkerställas genom 
följande fokuspunkter under 2021:
1. Gröna tråden. Implementering och uppföljning av en reviderad 
version av Gröna Tråden. 
2. Ledarmöte. Genomföra 2-3 ledarmöte med alla föreningens ledare. 
3. Ledarförsörjning. Planläggning av hur vi säkerställer ledarför-
sörjningen samt aktivt arbeta för ”hitta” nya ledare. 
4. Föräldramöte. Delaktig i lagens möte för att säkerställa 
 föreningsperspektivet och förmedla information till föräldrarna 
gällande föreningen. 
5. Ledarutbildningar både via Skånes FF och andra aktörer så som 
till exempel Coerver och Pro Defending för att säkerställa så att 
ledarna får de verktyg och den utveckling som krävs. 
6. Domartillsättning till ungdomsmatcherna. Säkerställa så att 
föreningen har ungdomsdomare som har stöd/kunskap att döma alla 
våra ungdomsmatcher – fokus på dels att attrahera unga domare 
samt att säkerställa utbildningen samt att säkerställa stöd och 
uppföljning av alla domare.
7. Arbeta med nyrekrytering av spelare via Prova På för de ung-
domar som står i kö till i våra lag samt säkerställa så att föreningen 
varje år påbörjar en ny träningsgrupp via Fotbollsskolan.
8. Säkerställa en organisation runt varje lag som säkerställer en 
trygg miljö med hög vuxennärvaro. Viktigt att det runt varje lag 
finns engagerade föräldrar som stöttar barnen och ungdomarna 
samt hjälper ledarna och tränarna med praktiska saker runt själva 
träningen och matchen.
9. Säkerställa att vi kan erbjuda både spets samtidigt som vi   bibe-
håller vår filosofi med bredd.

Seniorer
Arbeta efter linjen att vi ska se till så att våra representationslag gen-
omsyras av egna produkter – målsättningen är att vi inom två år ska 
ha representationslag som består till 80% av spelare som utbildats 
och utvecklats i Hyllie IK. Stor vikt ska läggas på övergången från 
ungdomsspelare till seniorspelare så att detta steg blir naturligt. Ett 
naturligt steg är fortsatt satsning på vårt U19-lag som 2020 vann 
sin serie och har gått upp en division samt uppstart och fokus på ett 
F17-lag i nationell serie.

Projekt
Vi kommer att arbeta med olika projekt under 2021
1. Hyllie Camp som vi genomför under sommaren vid två tillfällen 
primärt för våra egna barn/ungdomar i åldern födda 2012-2008.
2. Integrationscamp under sommaren riktad mot flickor födda 2012-
2008 där vi kommer att bjuda in från närområdet – medsponsor 
PEAB.
3. MFF/MKB Summer Camp under sommaren i samarbete med MFF/
MKB.
4 Coerver Camp under sommaren i samarbete med Coerver Coach-
ing – ansvarig är klubbchefen.
5. Pro Defending Camp under sommaren i samarbete med Pro 

Defending – ansvarig är klubbchefen.
6. Sportlovsaktivitet/Camp i Hyllie IK:s regi riktad mot våra medlem-
mar, troligtvis halvdag måndag till torsdag för åldern 2014-2012 
förmiddag och 2011-2009 eftermiddag – ansvarig är klubbchefen.
7. Påskcamp i Hyllie IK:s regi riktad mot våra medlemmar troligtvis 
halvdag måndag till torsdag för åldern 2011-2009 förmiddag och 
2008-2005 eftermiddag – ansvarig är klubbchefen.
8. Höstlovscamp i Hyllie IK:s regi riktad mot våra medlemmar trol-
igtvis halvdag måndag till torsdag för åldern 2014-2012 förmiddag 
och 2011-2009 eftermiddag – ansvarig är klubbchefen.

Ekonomi
Fortsätta arbetet med att säkerställa ekonomin och bygga en bra 
bas för föreningen
1. Jobba för att få in fler engagerade företag som är villiga att spons-
ra verksamheten och bygga upp ett företagarnätverk som genererar 
ett mervärde för alla.
2. Fortsätta arbetet med ansökningar rörande bidrag och andra 
ekonomiska tillskott.
3. Fortsätta med Dreamstar-försäljningen som är en viktig inkomst-
källa till föreningen och då främst lagkassorna.
4. Säkerställa närvaroregistreringen i Sport Admin som bas för LOK 
och kommunala aktivitetsstöd.

Organisation
Utöka kommunikation runt vad man kan bidra med som ideellt 
engagerad i vår förening för att på så sätt bredda den ideella kraften 
i föreningen genom följande.
1. Kansli/styrelsen medverkar på lagens föräldramöte 
2. Öka kommunikationen om vad man kan hjälpa till med på hem-
sidan.
3. Öka föräldraengagemanget runt laget – lagorganisation på plats 
i alla lag.
4. Kontinuerligt arbeta för en utveckling för personal på kansliet 
samt för ledarna i föreningen.

Områdesbevakning
Fortsätta vår dialog med klubbar och föreningar runt om oss för att 
på så sätt försöka få till samarbete som gynnar alla parter.
1. Fotbollsföreningar i närområdet.
2. Andra ideella föreningar i närområdet.
3. Skapa ett sponsornätverk med företag som sponsrar oss. 

Utöver dessa fokuspunkter så kommer vi att jobba efter våra värde-
grunder
1. Gemenskap – genom att delta i Hyllie IK känna gemenskap i ditt 
lag och i din förening.
2 Glädje – genom ditt idrottsutövande känna glädje i varje aktivitet 
du deltar i med Hyllie IK.
3. Stolthet – känna stolthet över att representera och vara medlem 
i Hyllie IK.
4. Prestation – att utvecklas genom att prestera på och utanför 
planen.

Verksamhetsplan Hyllie IK 2021
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HYLLIES VÄNNER
Tack till våra sponsorer


