HYLLIES HÖRNA

NR 1, 2022

www.hyllieik.se
FOTO: FREDRIK NORRLID

Tillväxt
för framtiden
På lördagarna samlas runt hundra barn i åldrarna ett till fem år på gräsplanen nedanför klubbhuset.
Det handlar dels om fotbollsskolan, dels om den

nyinstiftade gruppen ”Boll och rörelse”, som är till
för de allra yngsta. Här växer nästa generation
grönsvarta fram, såväl aktiva tjejer och killar som
tränare.
Sid 12

Ica Emporia
stöttar sina
grannar
Sid 6

Allt för
klubben.
Alla för
klubben.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En målsättning når man inte utan en tydlig plan

O

lika kulturer har olika datum för när det
nya året börjar. För Hyllie IK börjar varje
verksamhetsår med ett årsmöte – som
också summerar det föregående verksamhetsåret – precis som vilken nyårsafton som helst.
I år var årsmötet, som hölls söndagen den 20:e mars,
besökt av 17 röstberättigade och ungefär tio intresserade medlemmar utöver det. Innan mötet kom igång
på allvar bjöds det på pizza som var skänkt av restaurang Skeppsvarvet på Ön.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ
och därmed ett mycket viktigt möte och ett möte
som styrelsen i alla år har försökt att göra attraktivt.
I år provade vi med att lägga det på en söndag och vi
erbjöd också lucnh. Även om det krockade med en
match för vårt väldigt duktiga och välspelande damlag
så var uppslutningen större än på flera år. Vi kan ännu
bättre, men det här var ett steg i rätt riktning.
En viktig punkt på agendan vid ett årsmöte
är att välja styrelse. Jag tackar för förtroendet att ännu
ett år få äran att vara ordförande. Vi tackar avgående
Carina Bäckström för ett år som ledamot och

välkomnar Jessica Andersson (ordinarie) och Oscar
Esbjörnsson (suppleant) till styrelsen. Sven Lindblom
valdes om och David Franck gick från suppleant till
ordinarie ledamot, Malin Nilsson går från ordinarie
ledamot till att inta en roll som suppleant och Stefan
Andersson går från suppleant till ordinarie ledamot

som ett fyllnadsval för Carina Bäckström. Johan Olofsson och Jose Munoz kvarstår i styrelsen eftersom de
har en mandattid på två år och valdes in vid årsmötet
2021. Jag vill också rikta ett stort tack till våra revisorer, Andreas Wennick och Emmanuel Möller. De har
i flera år varit ovärderliga och omtyckta i sina roller
– och de fortsätter ännu minst ett år – och vi hoppas
på fler.
Att vara valberedning är även detta ett stort ansvar
och vi tackar Anton Ekman (sammankallande), Max
Kållberg och Stina Berggren för ert engagemang inför det kommande årsmötet 2023 samt Robert Nord
(sammankallande), Stina Berggren och Jenny Linde
för ett utmärkt arbete inför årsmötet 2022.
En speciell skrivelse vill jag tillägna Anders
Svensson – som i mina ögon är ”Mr. Hyllie”. Anders
har haft i princip alla roller i föreningen och har nu
senast gjort två år som styrelseledamot och haft den
ansvarsfulla och tidskrävande rollen som kassör.
Sedan hösten 2021 är han även en av tre ledare i vårt
herrseniorlag. Anders tid ska räcka till och framöver
kommer han att fokusera på herrarnas A-lag – men
accepterade att bli adjungerad i styrelsen och fortsätta
med sitt uppdrag som kassör. Många tack, A
 nders! Din
insats för Hyllie IK har varit, är och förblir ovärderlig!
Under 2021 och fram till årsmötet 2022 har
styrelsen arbetat med att sätta och förankra s portsliga
målsättningar för våra representationslag. Dessa mål

sättningar beslutades på årsmötet 2022 och kan sammanfattas med en långsiktig plan som ska mynna ut i
att herrarna spelar i division 3 senast 2029 och damerna spelar i division 2 senast 2027 – allt med i huvudsak
egna ”produkter” såsom stadgarna föreskriver. När vi
väl kommit dit ska vi också vara stabila på den nivån.
En målsättning når man inte utan en tydlig plan och
vissa delar av denna plan presenterades vid årsmötet
men det återstår en hel del. Ska Hyllie IK vara i division
3 respektive division 2 sportsligt måste vi vara där på
andra plan också.
Styrelsen kommer under 2022 att fokusera på att sätta en tydlig plan avseende alla delar för att vi sportsligt
ska kunna nå våra målsättningar. Styrelsens arbete
kommer fortlöpande att rapporteras och det är viktigt att alla medlemmar står enade bakom både mål
sättningar och planer – och att vi vid behov har kraft
att justera planen för att uppnå målsättningarna.
För att lyckas med våra målsättningar krävs
ett stort engagemang från alla medlemmar – stödjande
såväl som aktiva. De planer som läggs behöver förankras och utmanas – alla är välkomna till mig och oss i
styrelsen med reflektioner och förslag.
Som stadgarna föreskriver ska Hyllie IK bygga
representationslagen på huvudsakligen ”eget m
 aterial”
och då krävs engagemang från spelare i alla åldersgrupper och att tränare och ledare får den utbildning
som behövs och det material som är nödvändigt för

att bedriva verksamheten målmedvetet och med hög
kvalitet. Det krävs också att vi alla stöttar varandra i
såväl medgång som motlut.
Vi kommer att lyckas – men det sker inte utan
engagemang, målmedvetenhet och tydlig planering
på alla plan – inte bara på fotbollsplanen.


Mikael Åström, styrelseordförande Hyllie IK
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LAGKAPTENERNA

Basit Adel, lagkapten P09 (anfallare).

Luca Olsson Marasovic, lagkapten U14 (mittback).

Niki Bahadoran, lagkapten F09/10 (anfallare, yttermittfältare).

“Jag är stolt över att “Det är att hjälpa
“De ska försöka bidra
andra lyssnar på mig” laget på plan överlag” till en bra stämning”
Vilka
är
dina
bästa
egenskaper som ledare?
– Ibland pratar jag såklart jätte
mycket, viktigt att kommunicera,
peppa upp, speciellt om man ligger
under. Jag trivs mycket med att vara
kapten. Det är jag är stolt över, att
andra lyssnar på mig.
Vad kännetecknar en bra
ledare?
– Att man snackar högt, är tydlig
och positiv och ger instruktioner till
laget. Som anfallare tycker jag till

exempel att det är speciellt viktigt
att prata med centralt mittfält. Det
kan handla om att spela på mig som
felvänd, samtidigt som jag visar
tydligt i mitt sätt att möta boll, för att
sedan få bollen i en ny yta.
Har du någon förebild och i
så fall vem och varför?
– Ronaldo, eftersom han hatar att
förlora. Det är en bra sak, men det
är viktigt att inte bli negativ om man
håller på att förlora.

Vilka
är
dina
bästa
– Zlatan är en förebild, eftersom
egenskaper som ledare?
han har en egen karaktär på planen.
– Det är att hjälpa laget på plan Han gillar inte att förlora.
överlag, både på träning och match.
Så att alla är taggade. Det tycker jag
är viktigt.
Vad kännetecknar en bra
ledare?
– Att kommunicera är en av de
viktigaste sakerna för att få det

kollektiva spelet att fungera.
Har du någon förebild och i
så fall vem och varför?

Vilka
är
dina
bästa
egenskaper som ledare?
– Jag tycker själv att jag motiverar laget och försöker vara där för att
ställa upp. Om någon till exempel
gör något bra, så berömmer jag.
Vad kännetecknar en bra
ledare?
– De ska försöka bidra till en bra
stämning, försöka se till att det inte
blir konflikter och framför allt se till
att laget inte ger upp, för då är det
kört.

Har du någon förebild och i
så fall vem och varför?
– Hm, jag har nog ingen tydlig
förebild inom fotbollen. Jag säger
min pappa. Han är egenföretagare
och tycker om att styra och ställa,
ha ha! Nej, men han pratar mycket
om strategier och jag har väl sett lite
därifrån.



Text och foto: Andreas Lovén
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SPONSRING • FÖRENINGSSPONSORN

Gert Schultz och säljledare Andreas Jangenmo är en sportintresserad och drivande duo bakom Hyllie IK:s mångåriga partner Ica Emporia.

”Gott att få stötta en verksamhet som ligger nära”
Gert Schultz, driftschef på Ica Emporia, tror på idén om att närings
livet via stöd till föreningar kan bidra till att bygga ett tryggare sam
hälle.
– För mig är det inte ens nödvändigt att synas. I många föreningssammanhang där vi bidrar så syns
vi faktiskt inte alls.
Gert Schultz, mångårig med
arbetare och arbetsledare på ICA
Kvantum Emporia, ser ett stort
värde i föreningsliv som ett verktyg
för att bygga ett gott samhälle. Av
den anledningen har Ica Kvantum

Emporia stöttat en rad föreningar,
inte minst Hyllie IK, genom åren.
– Genom att stötta barn- och ung
domsverksamhet bygger man ett
tryggare Malmö. Om vårt bidrag
kan innebära att ingen behöver stå
åt sidan, så känns det väldigt bra,
säger Gert Schultz.
Hyllie IK:s medlemmar märker
av partnerskapet på en del tydliga

sätt, som via rabatter i Dreamstarhäften och loggor på matchställ.

Det sponsorbidrag som Ica
Kvantum Emporia årligen ger – och
som nyligen förlängts över 2022 –
är samtidigt en viktig pusselbit för
en sund föreningsekonomi som
kanske inte alltid märks omedelbart för var och en.
– Det är egentligen sällan som
man får direkt igenkänning på
sponsring, men vi känner sam
tidigt att många medlemmar, med

familjer, i Hyllie IK är våra ”gäster”
från tvärs över gatan. På det sättet
känns det gott att få stötta en verksamhet som ligger nära, det känns
mer personligt, säger Gert Schultz.

– En bra ungdomsverksamhet
utmärks genom en bra och stabil
organisation. En organisation som
står för och har en god vision att
jobba efter. En organisation som
ser sina medlemmar och tar hand
Kollegan och säljledaren om dem. Ser man sina medlemAndreas Jangenmo har ett gediget mar så blir man förmodligen fler
idrottsintresse. Han har varit och kan bygga en ännu större och
involverad i många föreningar och bättre organisation.
utövat en rad sporter.
Vilken betydelse bör en
Vad utmärker en bra ung förening eftersträva i ett
domsverksamhet, enligt lokalsamhälle?
dig?
– En förening ska vara en

samlingsplats, en plats du tycker
det är roligt att komma till. Oavsett om det är efter skolan eller
efter jobb så ska du känna att
här är ditt andra hem. Man ska
samtidigt inte vara rädd för att
välkomna personer från andra
områden runt om, eftersom det
bland annat ger 
möjlighet till
erfarenhetsutbyte.



 Text och foto: Andreas Lovén
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SPONSRING • LAGSPONSORN

SPONSRING • INDIVIDUELL SPONSOR

Fritjof Torstensson har ett förflutet som aktiv inom fotboll. Nu väljer han och hans företag Green Fries att sponsra ett
ungdomslag inom Hyllie IK.

Waxiu Shehu har valt att sponsra genom ett fadderskap, som ger en mer personlig relation. Lagkaptenen i U15-laget,
Abdoulie Bah, blev den som fick det individuella sponsorskapet.

”Idrotten är en väldigt bra s kola
utanför den vanliga skolan”

”Jag hoppas att han en dag blir
en förebild för någon annan”

En ung pommes frites-entreprenör med fötterna i såväl skånsk mylla
som idrottsliv. Så kan man beskriva Fritjof Torstensson, som tillsam
mans med sin barndomskamrat och kompanjon Simon Karlsson går
in som sponsor i ett av föreningens ungdomslag.
– Jag tyckte alltid om gemenskapen,
även utanför planen. Och att man
ställer upp och jobbar för varandra i en förening. Det är en förut
sättning för att det ska fungera och
det inkluderar allt från städdagar
till att sälja lotter.
Fritjof Torstensson har ett förflutet som aktiv inom såväl fotboll
som handboll. Han började idrotta
som barn och fortsatte sedan upp
till 20-årsåldern, innan andra saker
tog över, som företagande.
2016 startade han och kompisen
Simon Karlsson Green Fries.

lanserade dessutom en pommes
frites-bok förra året och gästade
TV4-studion.
Green Fries kommer under 2022
att sponsra ett ungdomslag i Hyllie
IK.
– Jag tycker det är en viktig samhällsinsats att stötta förenings
liv. Jag vet själv vad idrotten gav
mig som barn. Det för samman
samhällsgrupper och man lär sig
mycket av att vara en del av ett lag.
Idrotten är en väldigt bra skola
utanför den vanliga skolan, säger
Fritjof Torstensson.

– Det var inget planerat utan vi
ville testa att göra så goda pommes
frites som möjligt.
Fritjof Torstensson kommer
från en jordbruksfamilj och hans
farmors bror var en slags pionjär
inom just pommes frites-området,
när han upptäckte produkten i
USA och startade en fabrik i Kristianstad.
Green Fries säljer idag pommes
frites till restauranger och daglig- 
varuhandeln, bland annat ICA på
Emporia och Limhamn. Fritjof 
Torstensson och Simon Karlsson  Text och foto: Andreas Lovén

Modeskaparen Waxiu Shehu kunde absolut tänka sig att sponsra
Hyllie IK, men ville göra det på sitt sätt. Han ville ha en form av fad
derskap och en mer personlig relation, där stöttningen kan ge ringar
på vattnet.
Waxiu Shehu kom till Sverige utan
sina föräldrar och har fått kämpa hårt för att nå dit han är i dag.
Han driver Studio 234+ i Hässleholm och letar för närvarande efter
ytterligare en affärslokal i Malmö.
Han designar, förändrar och lagar
kläder i sin dagliga verksamhet.
Han har även ett klädmärke som
finns etablerat på stora sajter som
Zalando.
Märket Strng Wmn döptes e fter
alla strävsamma och hårt a rbetande
kvinnor i hans familj.
När han fick frågan om att bli

Varför ville du stötta i just
den här formen?
– Om jag hade fått liknande support när jag var ung, så tror jag
att det hade gjort mig ännu mer
engagerad. Jag vet inte om han

känner så, men jag hoppas det.
Waxiu Shehu började spela i division 6 i Sverige och gjorde sedan en
kortare period i division 2 innan
en knäskada stoppade honom från
en vidare fotbollskarriär.
Han hoppas att hans initiativ med
”mikrosponsring” kan inspirera
andra.
– Min förhoppning är att det leder
till att unga spelare en dag blir förebilder för andra och själva stöttar
ungdomar på samma sätt.

lagsponsor i Hyllie IK så var han
positiv, men ville hellre rikta stödet
till en enskild spelare. Lagkaptenen
i U15-laget, Abdoulie Bah, valdes
ut.
– Jag ville stötta en spelare som
har goda ledaregenskaper och som
bryr sig lika mycket om andra som
sig själv. Och som älskar sporten,
naturligtvis.
Waxiu Shehu har både träffat
spelaren och sett honom spela.
– Jag tror att Abdoulie är just
en sådan person som jag önskade
sponsra.
 Text och foto: Andreas Lovén
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LEDARE I HYLLIE IK

Annika Hansson – tränare i F13/14 sedan fyra år: “Jag gillar själv fotboll väldigt mycket och att få se glädjen och utvecklingen hos de små barnen är fantastiskt. Jag kommer från en fotbollsvärld där bara herrarnas A-lag spelade roll (trots att vi i
damlaget var bättre :)) så därför uppskattar jag mycket att Hyllie IK är en öppen och välkomnande klubb även för de minsta.”

Mattias Granholm – tränare i P2010: “Jag har varit en
del av Hyllie IK sedan tre, eller kanske fyra, år tillbaka. Det
som driver och inspirerar mig som ledare är att hela tiden få
se grabbarna utvecklas. En sak jag uppskattar väldigt mycket
och som jag tror är en viktig roll för Hyllie IK är att vi är en
samlingspunkt som sammanför barn och ungdomar från olika
stadsdelar i Malmö.”

Oscar Esbjörnsson – tränare i PF2016 och aktiv i Hyllie
IK:s styrelse: “Jag tror mycket på de positiva krafterna i
det ideella föreningslivet och att så många som möjligt ska
vara med och ha kul. Som ledare för 6-7 åringar handlar det
mycket om att sätta rutiner och skapa rätt förutsättningar
för att alla ska ha möjlighet att vara med. Då blir det riktigt
härligt att få vara med och se hur de utvecklas!”

Max Kållberg – tränare P2012 i cirka tre år: “Från början
var det som för som många andra att jag ändå stod här vid
sidlinjen, med en son i laget, och då lika gärna kunde engagera mig. Ganska fort blev det rätt så kul att få vara med
och utveckla barnen. Det blir snabbt en passion. Antagligen
kommer jag att vara gubben som går och klipper gräsmattan
här på IP när jag blir gammal, haha.”

Matilda Åberg Klasdotter - ledare i PF2016: “Jag har
aldrig varit ledare tidigare, men det känns riktigt roligt att få
följa barnen på deras resa. Både att få vara där som stöd och
ledare för dem, men även att de kommer att lära mig mycket
om vad det innebär att vara en bra ledare. Vi har en otroligt
fin gemenskap mellan både barn och ledare. Det känns också
extra roligt att få tillhöra en lokal klubb med stort hjärta.”

Varmt välkommen som ledare i Hyllie IK
Går du och funderar på att engagera dig som ledare för våra barnoch ungdomar? I välkomstbrevet till våra nya ledare, får du en finger
visning om vad det innebär att vara ledare hos oss.
Vi är jätteglada att just du har valt att
bli en del av vårt grönsvarta gäng!
Att vara ledare i Hyllie IK kräver
ett stort engagemang i att utveckla
barn och unga, både som individer
och lag.
Det kommer att ta mycket tid och
det är ett känslomässigt engagemang. Men vi vågar lova att du kommer att få massor med glädjeämnen
och minnen för livet tillbaka!
Våra ledord i Hyllie IK är gemen-

Som ledare får du en uppsättning
snygga Hyllie IK kläder att bära
vid både träning och match. Konskap, glädje, stolthet och presta- takta kansliet med din storlek för
beställning.
tion.
Mer om vår värdegrund och vad
vi som förening står för finns att Klubben erbjuder en mängd
läsa i Gröna Tråden, vilken vi vill stöd för dig som ledare i form
bildningar, föreläsningar,
att du som ny tar del av. Gröna av ut
Tråden är ett levande dokument spelarutvecklingsplan, match- och
som vi gärna ser att du diskuterar domarplanering samt bollplank
med dina tränarkollegor och vad för olika frågeställningar som kan
detta innebär för er som grupp. dyka upp under resans gång. FöruOm ni har några frågor eller oklar- tom stöd från kansliet och styrelse
uppmuntrar vi gärna till samarheter tar vi gärna emot dessa.

bete och e rfarenhetsutbyte mellan
ledare och träningsgrupper. Ett
bra tips är att gå med i vår Facebook-grupp för ledare i Hyllie IK.
Och självklart är du välkommen
att gilla Hyllie IK:s officiella Facebook-sida också.

föräldrar. Kontakta kansliet för
Med detta korta brev hoppas
inloggningsuppgifter till ledar vi att du fick svar på några av de
appen.
frågor som du kanske sitter med
som ny ledare. För allt annat hälsar
Ledare i Hyllie IK ombeds vi dig hjärtligt välkommen förbi
att, i anslutning till första träning kansliet. Då får du även en rundtur
och sedan årligen, delge ett utdrag av anläggningen och nyckel med
ur belastningsregistret (BRU). tillgång till våra förråd och gemenSportAdmin kommer att Detta lämnas till och registreras av samma utrymmen. Vi ser fram
vara din högra hand som ledare. kansliet. Att representera Hyllie IK emot att lära känna dig bättre, likI appen kallar du till träning med gott uppförande både på plan som vår gemensamma resa i Hyllie
och match, samt loggar närvaro och från sidlinjen är av yttersta vikt IK tillsammans!
för era aktiviteter. Här hittar du för oss. Det ska alltid vara trevligt
Vi ses på (konst)gräset!
även kontaktuppgifter och kan att komma till Hyllie IP, liksom det

Text och foto: Malin Nilsson
kommunicera med spelare och är att välkomna oss på bortaplan.
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NÄSTA GENERATIONS SPELARE

Här påbörjas en
underbar resa
På lördagarna samlas runt hundra barn i åldrarna 1-5 år på
gräsplanen nedanför klubbhuset. Det handlar dels om fotbollsskolan, dels om den nyinstiftade gruppen ”Boll och
rörelse”, för de allra yngsta. H
 är växer nästa generation grön
svarta fram, såväl aktiva tjejer och killar som tränare. Mixen
av engagerade föräldrar, som väljer att ikläda sig ledarroller,
och våra egna ungdomsledare, blir ofta väldigt lyckosam i just
de allra yngsta årgångarna. Engagemanget och omsorgen går
nästan att ta på. Vi är många ledare som började just där och
som sedan följt individernas och lagens utveckling under
många år. Det är en underbar resa.
Fler bilder på nästa uppslag



▶▶▶▶



Text: Andreas Lovén
Foto: Fredrik Norrlid
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NÄSTA GENERATIONS SPELARE
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KLUBBCHEFENS HÖRNA

Allt för klubben.
Alla för klubben.

F

em månader i grönsvart tjänst är kort tid att
summera. Ska jag göra ett försök så beskrivs
det bäst med: Komplext. Kontakterna är
många inom och utom klubben. Frågorna har
spretande karaktär. När Postnord ringer och vill leverera
bollar klockan 20.30 en fredagskväll blir man lite förbannad, i synnerhet när man väntat i månader på leverans.
När man hyser förhoppningar om att kunna starta fler lag och ta in fler barn och unga till meningsfull sysselsättning, men i stället får in ytterligare en
förening på idrottsplatsen och plantider går om intet
blir man också lite förbannad.

råden och deras staber huserar – tillsammans med
ordförande och klubbchef. Det var ett bra möte.
Fritidsnämnden hade klubbat igenom investeringen
i en ny konstgräsplan, något som vi arbetat hårt för
under ett och ett halvt år, och planen var nu under
konstruktion. Jag kände tillförsikt. En stor pusselbit
var snart på plats. Nu kunde fokus riktas på social och
sportslig föreningsutveckling.
Dagen därpå sade Thomas Ljungdahl, min företrädare,
upp sig. Det var där jag kom in i bilden – på uppstuds.
Steget från murvel till klubbchef var ändå inte så
förfärligt långt. Som många vet har jag varit involverad
i en hel del lag genom åren, arbetat med bidrags
Men det mesta löser sig med tiden, alldeles ansökningar och ingått i kommunikationsutskottet.
oavsett om det gäller bollbrist eller planbrist. I det senare Hyllieidentiteten är med andra ord väldigt stark.
fallet är dialogen i gång. Klubbchefen hade inte alla fakta
Jag växte dessutom upp med föreningsliv. Farsan
på bordet. Startsträckan på nya jobbet var kort.
har varit ordförande i Eslövs BK. Och ledare. Och
Att lämna journalistyrket efter två decennier var karnevalsgeneral. Och Gud vet vad. Morsan tvättade
inget jag hade planerat. Jag var i höstas på ett möte herrlagets matchkläder. All fritid, mer eller mindre,
på stadshusets sjunde våning – det är där kommunal- destinerades under min uppväxt till Ekevalla och

Norrevångshallen, där jag och syrran fick stå i kiosken
under julturneringen, i bästa fall arvoderade med
kexchoklad. Intäkterna skulle ju oavkortat gå till EBK,
allt annat vore bedrägeri. Veteranerna krängde bingo
lotter och Marieholmskorv utanför Systembolaget och
dumpade kontanterna i kassaskåpet som stod på fars
glasmästeri. Icke en krona gick till andra ändamål än
det som uppfattades gagna klubben. Möjligen kan det
så här i efterhand finnas en del skattetekniska frågetecken, men det är hur som helst preskriberat.

Vad har hänt?
• Ledarutbildningar med Skåneboll, Pro Defending och Coerver.
• En rad föreläsningar med gäster från bland annat damallsvenska
Vittsjö och Malmö FF gick av stapeln under vintermånaderna.
• Vi har startat verksamhet som innebär att våra yngsta medlemmar numera är 1-åringar.
• Ett samarbete med FC Rosengård har säkrat oss högkvalitativa
ledarskapsutbildningar.
• Ett samarbete med Mjällby AIF innebär att spelare från U16 kommer att delta i träningar i deras akademiverksamhet. U15 kommer att m
 atcha mot deras motsvarighet, bland annat i augusti.
Ledare från Hyllie IK kommer att bjudas upp till utbildning.

Poängen är: Allt för klubben. Alla för klubben. Det här, tänker jag, måste vara själva kärnan när
jag definierar mitt nuvarande uppdrag för Hyllie IK.
Att arbeta för att vi tillsammans bygger vidare på en
fördjupad gemenskap med tydliga mål. Med tanke på
hur många dedikerade ledare och människor det just
nu finns i klubben så hade förutsättningarna knappast
kunnat vara bättre.

Andreas Lovén, klubbchef Hyllie IK

Vad är på gång?
•
•
•
•

Vi vill starta en träningsgrupp för personer med funktionsvariationer
samt arrangera Funkiscupen tillsammans med Kunskapsporten.
Satsningen för att nå fler tjejer ska öka i fart, med avstamp i bland
annat PEAB Girl Camp i sommar och genom skolbesök under hösten.
En spelarutbildningsplan ska antas, som säger vad vi som ledare
och förening bör göra och när – från fotbollsskola till U19-nivå.
MFF U19 gör ett nytt besök på Hyllie IP den 18 juni. Även denna gång är det 08-motstånd, AIK. Kul att sportkoordinator Mats
Engqvist och tränare Max Westerberg vill förlägga ännu ett gästspel hos sin nätverksklubb Hyllie IK.
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