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Arlövs Boll & Idrottsförening 
Postadress: Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv 
E-post: info@arlovsbi.se 
Hemsida:  www.arlovsbi.se 
Tel: 040-43 05 66 
 
Bankgiro: 578 - 4624 

Kanslitider 
Mån – Fre: 10:00 – 14:00 
Måndag: 17:00 - 20:00 
Torsdag:  16:30 – 19:30 
 
Kanslipersonal 
Malin Johnsson 
 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Ytterliggare information om Arlövs BI:s verksamhet finns på vår hemsida och på anslagstavlorna i klubbstugan på Kronetorpsvallen. 
Stöd Arlövs BI:s verksamhet genom att vara med i vårt Medlemslotteri samt köp Bingo- och Sverigelotterav våra ungdomar eller på 
kansliet och i klubbkiosken.      

_______________________________________________________________________ 

Bäste läsare

Enda sedan någon form av fotboll 
började spelas, redan på 300 talet 
före Kristus i Kina, tror några, att 
fotbollen huvudsakligen  spelas 
utomhus. Men de olika årstiderna 
och andra yttre förutsättningar gör 
att fotbollen och verksamheten 
kring fotbollen ser mycket olika ut. 
Vi tar det här utifrån Arlövs BI:s 
perspektiv.
  
I Sverige spelas fotboll i serieform 
huvudsakligen under vår och höst. 
Vårsäsongen är generellt mellan
april – juni och höstsäsongen från 
augusti och slutar i oktober/
november.
Under dessa perioder spelar vi 
alla våra hemmamatcher på 
Kronetorpsvallen – en alldeles 
utmärkt anläggning med tre natur- 
gräsplaner.
Både vår och höst är det full 

aktivitet på Kronetorpsvallen såväl 
vardagkvällar med träningar och 
helger med matcher. 
Under vår och höst fungerar verk-
samheten strålande, med tre natur- 
gräsplaner kan samtliga lag i före-
ningen erbjudas lika förutsättningar 
att träna och spela match. 

Under vintern blir förutsättningarna
annorlunda. Normalt stängs gräs- 
planerna för spel när serierna är
slut, vanligtvis i oktober. Spel på 
dessa skulle resultera i att planerna 
blir leråkrar och gräset skulle inte 
hinna att återhämta sig till våren. 
På Kronetorpsvallen har vi under 
vinterperioden endast tillgång till 
en grusplan. Föreningen har under 
lång tid kämpat med kommunen 
för att ersätta grusplanen med en 
konstgräsplan som kan nyttjas året
hela året men hittills har vi inte fått 
något gehör för detta. Istället är vi 
beroende av konstgräsplanen i   

Åkarp för träningar och matcher 
under denna period. Samtliga våra 
lag kan erbjudas tid att träna på 
konstgräset i Åkarp men i realiteten 
är det endast seniorer – herrar och 
damer – samt juniorer som kan 
utnyttja Åkarps konstgräsplanen.
De har möjlighet att antingen själva 
köra eller cyklat till en annan ort för 
att träna fotboll. Men för våra yngre 
lag är det inte lika lätt. Cykelvägen 
till Åkarp är dåligt upplyst och många 
föräldrar varken låter sina barn cykla 
själva till Åkarp (vilket är förståeligt)
eller har möjlighet att köra sina barn 
på kvällarna. 
Vi märker en klar nedgång i antalet 
aktiva ungdomar i  föreningen under 
vintern – det är helt enkelt inte roligt
eller lockande att träna på gruset.
Och detta beror inte på att barnen 
och ungdomarna är lata eller bort- 
skämda.
  
                                        forts. sida 4
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Fortsättning från sida 3…. 
Visst sköts grusplanen av 
kommunen men den är inte hög-
prioriterad. Oftast är planen så 
frusen att det är som att spela på 
betong eller asfalt. Dessutom kritas 
aldrig planen upp. Några matcher 
vintertid på Kronetorpsvallen är 
således inte aktuellt.
  
Kommunens argument för att inte 
anlägga konstgräs på Kronetorps-
vallen är dels ekonomiskt, konst- 
gräs är relativt dyrt, samt att Krone-
torpsvallen skall flyttas för att tas i 
anspråk för byggandet av nya 
bostäder. Flyttargumentet har vi 
hört under många år men såvitt vi 
vet finns ännu inga konkreta planer 
på vart och när en sådan flytt kan 
ske. 
Dessutom är det så att konstgräs 
kan flyttas och således kan ett 
konstgräs på Kronetorpsvallen 
användas på den nya anläggningen 
om och när denna byggs. Visst 
kostar konstgräs relativt mycket 
men vi ser det som en investering i 
våra barn och ungdomar. 
Konstgräs skulle  ge möjlighet till 
spel på Kronetorpsvallen året om
Idrottsplatsens placering beror på 
vart det nya badhuset skall placeras 
vilket har diskuterats fram och 
tillbaka på kommunen sedan 2009. 
När beslutet är taget då kan man 
börja planera för konstgräs i Arlöv, 
förhoppningsvis med snabbare 
beslut än vad gäller för badet.

Våren liknar i mångt och mycket 
hösten. Säsongen inleds i mars,
då på konstgräs i Åkarp, med 
distriktsmästerskap och serierna 
drar igång i april, förhoppningsvis
på gräset på Kronetorpsvallen. 

Vi noterar en stor uppgång i antalet
barn och ungdomar som tränar på
våren. Seriespelet avslutas runt 
midsommarhelgen. 
Nytt för i år för i år är att vi helgen 
innan midsommar kommer att 
arrangera en cup – ABI-cupen. 

Vi börjar småskaligt med endast två 
åldersgrupper, pojkar 9 och 11 år 
gamla. Vår förhoppning är att cupen 
blir en succé samt att vi efter detta 
första år med mer erfarenhet skall 
kunna utöka cupen med fler ålders- 
grupper.

Under sommaren står fotbollen 
stilla på Kronetorpsvallen. Barn 
och ungdomar har sommarlov och 
planerna stängs för träning under 
c:a fyra veckors tid. Såväl gräset 
som våra aktiva behöver en tids 
återhämtning innan höstsäsongen 
återigen drar igång.
  
Som vanligt är vi oerhört glada 
över alla de ideella ledare som 
ställer upp med själ och hjärta i 
föreningen. Den fantastiska arbets- 
insats som dessa människor lägger 
ned för att utveckla våra barn, ung-
domar och vuxna spelare är 
ovärderlig och vi är förvissade om 
att den glädje och den utveckling 
som dessa ledare ser hos sina 
spelare är en lön som inte kan 
mätas i pengar. 

Vår verksamhet är till mycket stor 
del beroende av våra sponsorer. 
Vi får statliga och kommunala 
aktivitetsbidrag för vår barn- och 
ungdoms- verksamhet men dessa 
bidrag räcker inte om vi skall kunna 
hålla en rimligt låg medlemsavgift. 
Vi är således helt beroende av våra 
vänner inom näringslivet – ett stort 
tack till sponsorerna! 
Utan låga avgifter har inte alla råd 
att spela fotboll och vi kan därmed 
inte uppnå våra målsättningar om 
mångfald och jämlikhet. 
Ekonomiska förutsättningar skall 
inte sätta stopp för detta.

Vi står inför en spännande
fotbollssäsong i år:

Herrlaget – de flesta av fjorårets 
spelare har valt att stanna kvar i
truppen som har förstärkts av några 
gamla arlövsspelare som åter-  

kommit till laget och även  spelare 
från andra klubbar har valt att spela 
i ABI:s färger. Nya tränarduon är 
Niklas Håkansson som huvudtränare 
och Stavros Mpatsiaris som 
assisterande tränare, tidigare aktiva 
i Staffanstorp respektive Kvarnby.
Målsättningen är återigen att komma 
tillbaka till division 5. 

Damlaget – är relativt oförändrat från 
ifjol. Tränarduon Mathias Johansson 
och Marie Lambrén fortsätter även i 
år. Målsättningen för damlaget är att 
återigen placera sig högt i serien och 
helst gå upp till division 3.
  
F04 – har nu etablerat sig inom 
föreningen men behöver bli fler. 
Laget kommer att  spela i F04-serie. 
Git Riboe som huvudtränare ser till 
att tjejerna utvecklas fotbollsmässigt 
samt att de har roligt tillsammans 
som lagkamrater både på Krone-
torpsvallen och utanför.
Till hjälp har Git  föreningens fot-
bollsansvarige och damlagets 
tränare Mathias samt Stavros som 
är assisterande tränare i Herr -
truppen. 

P03/04 – är alltjämt en av våra 
största trupper. Dessa duktiga killar 
spelade i fjol med ett lag i P03 och 
3 lag i P04 serier. Laget hade det 
tuffare förra året då de flyttades upp 
i svårare serier men de genomförde 
ändå serierna med bravur. 
De kommer att spela i sin egen 
åldersserier med två lag i år.
Laget tränas av Conny Nilsson, 
Mikael Wikander och André
Carlsson.

P05 – har förra året spelat  i Skåne- 
bolls regi med bra resultat och 
mycket glädje. Laget kommer att 
spela med två lag.
Tränare i laget är Jim Ringgenberg.
och Marie  Lambrén.

          forts. sida 5
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ABI:s Medlemslotteri, en lång tradition som lever vidare. 
Medlemslotteriet är ett internt lotteri med många år på nacken. Lotteriet ger dig chansen att 

vinna på fem ordinarie månadsdragningar, en extra vinstrik decemberdragning samt bingospel där 
två bingobrickor ingår.  

Förutom detta blir du också passiv medlem, får rabatterat pris på våra A-lags matcher och sist, 
men inte minst, så är du med och stödjer ABI:s verksamhet. 

Allt detta för endast 360:-. Så ta chansen och anmäl dig och bli en glad vinnare. 
 

Som vanligt var det mycket folk  med stora förväntningar, som träffades för att ta hem 
högvinsterna i decemberdragningen och bingospelet. När spelet var slut var det många lyckliga 

vinnare som lämnade Församlingshemmet.  

P06 – kommer spela i Skånebolls 
regi under tränarduon Magnus ”AIK” 
Svensson och Gorica Radencovic
samt Merita Salihu. 

P07 – kommer i år att börja med 
seriespel under ledningen av 
Jimmy Mattsson.

P08 – bildar i år ett eget lag och 
fortsätter med ett 7-manna lag i  
en åldersklass högre samt två lag i

Löddespelen till våren. Våra duktiga 
ledare; Fredrik Jönsson, Maria 
Knezovic, Heidi Sejdi, Jarek Helski,
Göran Vansca och Jenka Adlerborg 
Deronic kommer att ta hand om de.

Fotbollsskolan – fortsätter liksom
i fjol med årskullarna 2009 och 2010. 
Nya barn födda 2011 till- 
kommer under våren. 2009-gruppen 
kommer att börja spela Knattelir ute 
på Bulltoftatill våren. 

Det blir många matcher under 
året och vi hoppas att många 

Arlövsbor kommer till 
Kronetorpsvallen och avnjuter 
en stund med härlig fotboll på 

menyn. 

Välkomna till           
Kronetorpsvallen!
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Damlagets tränare, säsongen 2016….
Damlaget gör i år sin tredje säsong 
sedan nystarten. Under 2016 
kommer vi att spela i division 4 
Mellersta. En serie som på förhand 
ser tuffare ut än tidigare år och om 
man i mars månad ska lägga ett  
tips på vem som bör bära favorit-
skapet så ger vi det till Borgeby 
DFK och FC Staffanstorp.
Arlövs damlag har dock alla 

möjligheter för att tillhöra toppen. 
Just nu består truppen av 18 
spelare och kan man snygga till 
träningsnärvaron så ökar chansen 
till toppkänning i serien. För bra 
fotboll kan vi spela, det visade 
tjejerna redan under 2015 och i 
årets träningsmatcher har man 
stundtals bjudit på riktigt bra 
fotboll. 

Det gäller dock att hålla en hög nivå 
under hela året och inte ha för 
mycket svackor.
Målet för i år givetvis att bli bättre än 
förra året, som slutade med en 
femteplats i serien, efter att länge 
haft häng på en kvalplats till division 
3.
                         Mathias J, tränare
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Camilla Nyman 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 16 
Antal mål: 0 
Moderklubb: AIF Barrikaden 
Position: Back 

Alexandra Rosenberg 
 
Född: 1989 
Antal matcher: 32 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Matilda  Ahlgren 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 6 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Klågerup 
Position: Back 

Marie Lambrén 
 
Född: 1972 
Antal matcher: 32 
Antal mål: 4 
Moderklubb: V. Klagstrop 
Position: Mittfältare 

Jenny Olsen 
 
Född: 1984 
Antal matcher: 615 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Emelie Lexmo 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 22 
Antal mål: 4 
Moderklubb: Malmö Södra 
Position: Mittfältare 

Linnea Hermansson 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 7 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Klågerups GIF 
Position: Anfallare 

Tiffany Öhlin 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 33 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Eli Hillgrund Trujillo 
 
Född: 2001 
Antal matcher: 28 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Jenny Wikander 
 
Född: 1978 
Antal matcher: 27 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Alexandra Lambrén 
 
Född: 1999 
Antal matcher: 29 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position:  Back 

Jessica Antoniusson 
Född: 1978 
Antal matcher: 1 
Antal mål: 0 
Moderklubb: StaffanstorpsGIF 
Position: Back 

Louise Berggren 
 
Född: 1972 
Antal matcher: 3 
Antal mål: 0 
Moderklubb: AIF Barrikaden 
Position: Mittfältare 

Git Riboe 
 
Född: 1977 
Antal matcher: 32 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Målvakt 

Rezen Yzden 
 
Född: 1993 
Antal matcher: 22 
Antal mål: 15 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Moa Hoeing 
 
Född: 1998 
Antal matcher:122 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Moa Lindén 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 35 
Antal mål: 27 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Ledarstaben Damer 

Mathias Johansson 
TRÄNARE 

Marie Lambrén 
ASS. TRÄNARE/LAGLEDARE 

Josefin Håkansson 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 1 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Rydsgårds AIF 
Position: Anfallare 
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Seriespel 2013 

NY BILD MÅSTE TAS 

HERRTRUPPEN 2016 

Andre Carlsson 
 
Född: 1982 
Antal matcher: 63 
Antal mål: 0 
Moderklubb: BK Olympic 
Position: Målvakt 

Marcus Hansen Warnestam 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 35 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Målvakt 

Joakim Nordin 
 
Född: 1995 
Antal matcher: 67 
Antal mål: 36 
Moderklubb: Eriksfällts FF 
Position: Back 

Jimmy Hansson 
Född: 1983 
Antal matcher: 90 
Antal mål: 16 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position:  Back 

Enis Turkovic 
Född: 1985 
Antal matcher: 1 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Landskrona Bois 
Position: Mittfältare 

Erik Freij 
Född: 1990 
Antal matcher: 48 
Antal mål: 10 
Moderklubb: Klagshamn IF 
Position: Mittfältare 

Misko Kralev 
 
Född: 1994 
Antal matcher: 89 
Antal mål: 14 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Johan Westerdahl 
 
Född: 1994 
Antal matcher: 39 
Antal mål: 4 
Moderklubb: Heleneholms IF 
Position: Mittfältare 

Arash Saleh 
 
Född: 2000 
Antal matcher: 18 
Antal mål:  
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Marcus Johansson 
Född: 1990 
Antal matcher: 163 
Antal mål: 42 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Arben Krasniqi 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Muhedin Sogojeva 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 86 
Antal mål: 5 
Moderklubb:  Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Leutrim Sylejmani 
Född: 1999 
Antal matcher: 11 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Alexander Brannefalk 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Kyrkheddinge 
Position: Mittfältare 

Dimos Mpatsiaris 
 
Född: 1980 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Balkan 
Position: Mittfältare 

Robert Monsert 
Född: 1986 
Antal matcher: 107 
Antal mål: 4 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Linus Roos 
Född: 1991 
Antal matcher: 206 
Antal mål: 32 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Christoffer Svensson                      
 
Född: 1990 
Antal matcher: 148 
Antal mål: 6 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 
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HERRTRUPPEN 2016 

Zoran Blagojevic 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 1 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Kushtrim  Tashevci 
 
Född: 1994 
Antal matcher: 3 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Mattias Larsson Francis 
 
Född: 1997 
Antal matcher: 26 
Antal mål: 6 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Marko Jecmenica 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Ledarstaben Herrar 

Niklas Håkansson 
HUVUDTRÄNARE 

Stavros  Mpatsiaris 
ASS.TRÄNARE 

Herrlagets tränare, säsongen 2016………

Roland Grönvall 
LAGLEDARE 

Mikael  Strandh 
MÅLVAKTSTRÄNARE 

2016 känns som utmaningarnas 
år! 

Detta gäng som vi har glädjen att få 
arbeta med känns väldigt intressant 
och spännande inför kommande 
säsong. En del ”gamla” spelare har 
återvänt och vill vara en del av den 
satsning som klubben gör för 
seniorlaget.
Mixen av både äldre och yngre 
egna spelare har gjort att truppen 
består av ca 22 spelare. 
Den yngste spelare  är född 2000 
och den äldste 1980. 
De fyra träningsmatcherna som 
spelades innan Jul visade oss att 
det finns mycket gott att bygga på. 
Alla visade att de vill spela boll och 
inte sparka boll. Men framfört allt 
visade spelarna ett engagemang att 

ha kul tillsammans och detta tror vi 
kan föra oss långt fram…. .

I skrivandets stund har vi spelat 
ytterligare fyra träningsmatcher mot 
kvalificerat motstånd och gjort det 
riktigt bra långa perioder av 
matcherna.
Killarna jobbar på bra och börjar 
anamma spelet. Lagmoralen börjar 
växa fram mer och mer för varje 
vecka.

Som jag skrev innan är det spela 
boll vi vill och därför har vi valt 
att lägga tio träningsmatcher 
under försäsongen där så många 
som möjligt får chansen att spela och 
lära sig det nya spelsystemet som 
kommer att gälla under säsongen. 
Matcherna är en del av försäsongens 

fysträning som jag ser det, mycket 
boll i högt tempo.
Träningsmodellen, boll i alla övningar 
har truppen anammat mycket positivt 
och att det är spelarens ansvar att 
göra träningarna så bra som möjligt.

Vill avsluta med ett citat: ”Hemlig”:
Kan du ta en förlust ….
Är det en halv vinst.

                          Herrlagets tränare:
                  Niklas H och Stavros M 
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HERRAR

DAMER



Min tid i Arlöv, Ett blått hjärta!
 Året kan ha varit 1989-90. Solen 

står mitt på himlen och Pilevallens 
gräs blir invaderat av en massa 
energiska barn. Barnen rusar i en 
klunga fram till mittcirkeln på 
planen, sätter sig ner och lyssnar 
på nya tränare. Detta är mina 
första minuter då jag tillhör ABI,
men absolut inte mina sista. 
Jag är då 6-7år gammal. 

Jag har inte många minnen från 
den tiden när man var så ung, men 
ett minne har fastnat. Året är 1992 
och min årskull får vara bollkallar 
under en match. 
Fantastiskt spännande. 
Jag får kasta bollen till dom stora 
stjärnorna i A-laget. Det var på den 
tiden man till och med frågade 
dessa spelare om autograf. Ja ni 
hör själv. Riktiga idoler man såg 
upp till. Plötsligt blåser domaren i 
pipan, matchen slut. Ett rent kaos 
utbryter på Pilevallens A-plan. 
Publiken jublar & gräsmattan 
stormas, detta var matchen som 
tog ABI upp i Div 2. Arlövs högsta 
placering någonsin. 
Ett helt fantastiskt minne!

Allt tar egentligen sin början med 
min Morfar, Preben Magnusson 

som har varit materialförvaltare för 
Malmö FF under nästan 30år. Han 
är väl orsaken till att hela min familj 
i stort sätt gått i samma fotspår.
Hela min familj har ju varit involve-
rade i Arlövs BI på något sätt.
Min Mor drev igång P83, årskullen 
jag spelade för. Min Far drog igång 
P82-81 där många av kompisarna 
spela & min storebror tillhörde 
P79-80.
Min bror Dick Svensson har alltid 
varit en stor förebild för mig på 
planen. Spelade med NR 6 på 
ryggen & hade en fantastiskt 
spelförståelse. Gjorde debut i A-
laget som 16-åring & sen klistrade 
han sig fast på innermittfältet. Han 
var lite som en nutidens Pirlo & 
dåtidens Stefan Schwartz, en 
elegant grovjobbare helt enkelt.

Min årskull var en fantastisk års-
kull. Vi vann allt vad som gick att 
vinna. 
Just då tyckte man bara att vi var 
ett riktigt bra lag, 
Men nu i efterhand tror jag att jag 
kommit på receptet. Alla vi barn 
(spelare) var kompisar på något 
sätt. Men det var nästan föräldrar-
na som drog det stora lasset. Alla, 
och då menar jag ALLA föräldrar 
ställde alltid upp för varandra och 
oss. Det var grillkvällar, bingo-
kvällar, körningar till & från matcher,
stå i kafeterian & massa annat. 
Entusiastiska föräldrar & ledare 
smittar ju av sig & det gjorde det 
verkligen på oss.

Min resa fortsatte inom Arlöv. 
Pilevallen byttes ut mot nu-
varande Kronetorpsvallen. 
Många av A-lags spelarna börja 
få krämpor och fick lämna över 
taktpinnen till den lite yngre 
generationen. Helt plötsligt stod 

man där själv en dag & knackade 
på dörren till A-laget. 
Känslan när man blev kallad av 
dåvarande A-lags tränaren Ulf
Jansson till första matchen var
unik, väldigt unik. Detta är ju något 
som man inte ens kunde drömma 
om när man var boll- kalle 1992.

Självklart stötte man på diverse 
motgångar som skador, resultat och 
engagemang från min sida, men det 
är fotboll. Därför valde jag att prova 
vingarna i Husie IF under en väldigt 
kort tid. Ni vet hur man tänker ju, 
gräset är grönare på andra sidan. 
Det är väldigt sällan det är det kan 
jag säga. Det fick jag erfara. Husie
var en fantastiskt förening men det 
saknades det där lilla extra, det där 
familjära tyckte jag.

Efter ett par sabbatsår & korsbands-
skador i Husie blev min comeback i 
Arlöv inte på planen utan den blev 
som massör i A-laget. Man saknade 
ju doften, känslan, tugget och fram-
för allt klubben.
Det blev en liten sejour som målvakt 
också. Där behöver man ju inte röra 
sig överdrivet mycket utan chansa åt 
rätt håll som Thomas Ravelli sa på 
fotbollsgalan en gång. Det var det 
sista jag gjorde som aktiv spelare. 
Jag har lagt handskar, skor och ben-
skydd på hyllan. 

De kommer inte att bli nerplockade 
igen. Åldern har tagit ut sin rätt helt 
enkelt. (pensionär som 32 åring)

Det jag egentligen vill lyfta fram 
med min historia i Arlöv är att jag har 
haft kontakt med en massa helt 
fantastiska människor som ideellt 
väljer att stötta barn, ungdomar 
och föreningen.

                                     forts. sida 12

Jag heter Dennis ”PK" Svensson  och 
jag tillhör fortfarande Arlövs BI. 

11 
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LUNCH OCH CAFÈ 
CATERING 
TÅRTOR 

BAKTILLBEHÖR 

0760-501 201 
www.magillys.se 

Dom gör allt vad dom kan för att 
lyckas med det.

Den röda tråden jag ser sedan 1992 
& idag är att denna sortens profiler 
finns i klubben även idag. Utan er 
får barn & ungdomar inte chans att 
utöva det man verkligen älskar, att 
spela fotboll. Så klappa er själv på 
axeln & säg att ni är extremt 
omtyckta & att ni gör ett fantastiskt 
jobb. Något jag verkligen vet, är att 
ni inte kan få tillräckligt med 
uppskattning & tacksamhet. Ni har 
verkligen ”blått hjärta”. TACK!
  
Jag känner att det är så mycket jag 
vill ge tillbaka till Arlöv. Jag har bli- 
vit invald som suppleant i Styrelsen 
sedan några år tillbaka. 

Jag vill vara med & påverka så att 
ni aktiva i klubben har rätt redskap 
för att lyckas & trivas i Arlövs BI.  

Jag har väldigt positiv känsla inför 
kommande säsong. Stämningen i 
A-laget känns euforisk. Massa 
"gamla" spelare har kommit till-  
baka med en skön blandning av 
ungt nytt blod. Det blir Div 5 för 
dom nästa år!
  
För att avsluta detta så vill jag 
berätta att jag fick en liten son den 
11 November 2015. Jag vet vad 
han kommer göra när han är 6 år 
gammal. Han kommer ha den 
blåa overallen på sig, sittandes i 
mittcirkeln & lyssna på sin nya 
tränare för första gången.  
  

Vem vet, han kanske får kasta bollen
till just dig under en match & se dig 
som sin stora idol.

Precis som hans far gjorde, en gång 
i tiden!!
  
                   Dennis "PK" Svensson
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Börja spela fotboll i Arlövs BI:s Fotbollsskola!

Fotbollsskolan är för flickor och pojkar födda -09, -10  och -11.

Ditt engagemang som förälder behövs för att kunna bedriva vår verksamhet 
Därför är det önskvärt att du kommer och medverkar i träningen.
Träningstider på Kronetorpsvallen är: Torsdagar kl  18:00-19:00

Torsdagen den 14 april kl. 17:45 
är det inskrivning och träning för

2016 års fotbollsskola. 

Hjärtligt välkomna till Kronetorpsvallen!
Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv, 040-43 05 66  www.arlovsbi.se
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Domaransvarig
 

Jag heter Magnus Svensson 
ochär 40 +.
Jag har varit aktiv i Arlövs BI 
i många år. Både som  ledare 
och domare.
  
Från och med i år, 2016, är jag 
domaransvarig i föreningen. 
Detta tycker jag ska bli kul att 
se till att det finns ungdoms- 
domare på våra hemmamatcher.
Själv kommer jag att döma så 
mycket jag kan eftersom jag 
tycker det är jättekul. 
Ungdomarna i våra lag känner 
mig väl och jag är även välkänd 
bland många utav våra 
motståndarlag.
  

Vi behöver utbilda fler ungdomar 
i föreningen som vill döma våra 
ungdomsmatcher på hemmaplan. 
Några har redan visat intresse 
och vill döma i år. 
Varje år anordnar föreningen, 
en domarkurs som vi erbjuder 
våra spelare men även ledare 
att deltai. 
  
Jag kommer följa ungdomarna 
vid sidan av plan och stötta och 
hjälpa till om det skulle vara 
några oklara domslut. Det är 
tryggare för de nya ungdoms-
domarna om de vet att jag finns 
vid deras sida och hjälper de. 

Tyvärr är det vissa lag som inte
kan acceptera att även domare 

kan göra fel, fast det inte är 
medvetet. Som nyutbildad domare, 
lär man sig av sina misstag och 
det har jag också gjort och även idag 
kan jag göra fel. Det viktiga 
är att få dem runt om laget att för-stå 
att våra domare är just ung-domar 
och måste få lära sig. 
De tar gärna emot konstruktiv 
kritik EFTER matcherna.
  
                         Magnus Svensson

- När Du vill se bättre ut ! -
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Äntligen är den här!

Efter många år av tankar om en sommarcup 
har en grupp av våra engagerade 

och driftiga ledare genomfört tanken. 

Den 18 – 19 juni 
kommer pojkar som är  

9 och 11 år gamla  
att inta Kronetorpsvallen  

för två härliga dagar  
med fotboll och andra aktiviteter.  

På Kronetorpsvallen kommer spelare, 
ledare och åskådare  

få en roliga och händelserika  
dagar tillsammans.

Alla är hjärtligt välkomna 
till Kronetorpsvallen  

dessa dagar och heja på killarna. 

ABI  Cupen

Mer information finns på ABI:s hemsida under ABI-Cupen
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KENNETHS SOLARIUM 
annons 

Kenneths 
Hårvård  

och  
Solarium 
040 – 43 33 64 
Dalbyvägen 1 

Vid uppvisande av ABI:s medlemskort 
erbjudes: 

 
10% rabatt på klippning 

 
Ett extra gratis sol-pass + 1 st  solkräm 

vid köp av 10-kort till solarium 

Hantverkareg. 4  . 232 34 . Arlöv . 040-77030

TRYCKERI I ARLÖV

Visitkort • Flyers • Affischer 
Foldrar • Broschyrer • Variabeltryck 
Digitaltryck • Offsettryck • Wire-o 

Roll-Up • Kuvert • Kopiering • Etiketter
Bildekor / foliering • Produktfotografering

Utskärning av skyltar på forex

Vill du synas, vi hjälper er gärna. 

skicka en offertförfrågan till
info@kipro.se eller via vår 
hemsidan www.kipro.se



Lagbilder 
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HERRTRUPPEN  - 2016DAMTRUPPEN  - 2016

F04 - 2016 P03-04 - 2016

P05 - 2016 P06 - 2016

P07 - 2016 P08 - 2016
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ABI Dagen 

APRIL
  1   

  2  

  3  

  4  

  5  

  6   

  7  

  8  

  9  15:00 KSF Srbija-ABI HERR 

10  

11  

12
13
14
15
16 13:00 ABI HERR – Rosengårds FF 

17
18
19
20
21
22

23 13:00 FF Vuk – ABI HERR 
14:00 ABI DAM – Dalby/Genarp 

24
25
26
27 19:30 DFK Borgeby – ABI DAM 

28
29
30   

 

MAJ
  1 14:00 ABI HERR – Hallands Nation

  2
  3 19:00 ABI DAM – FC Staffanstorp 

  4
  5
  6
  7 14:00 Harlösa IF – ABI HERR 

  8
  9
10
11
12
13 19:00  ABI HERR – Heleneholms SK 

14
15 13:00 Harrie FF – ABI DAM 

16
17
18
19
20
21 15:00 Korpen Malmö – ABI HERR 

22 14:00 ABI DAM – TFK Nova Eslöv 

23

24
25 19:00 ABI HERR – Türk Anadolu 

26 19:00 Teckomatorp/Svalöv – ABI DAM 

27
28 13:00 Kyrkheddinge IF – ABI HERR 

29
30
31

JUNI
  1
  2
  3
  4 13:00 ABI HERR – Lokomotiv Lund 

  5 14:00 ABI DAM - Teknologkåren 

  6
  7
  8
  9
10
11 14:00 Dalby Gif – ABI HERR 

12 16:00 IF Lödde – ABI DAM 

13
14
15
16 19:00 ABI HERR – KSF Srbija 

17
18
19
20
21
22 19:00 Rosengårds FF – ABI HERR 

23

24
25
26
27
28
29
30   

 

OBS! Eventuella ändringar hittar Ni på www.arlovsbi.se 
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OBS! Eventuella ändringar hittar Ni på www.arlovsbi.se 

OKTOBER
  1   

  2  15:00 ABI HERR – Dalby GIF

  3  

  4  

  5
  6
  7  

  8
  9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

SEPTEMBER
  1
  2
  3
  4 13:00 ABI HERR – Korpen Malmö 

15:00 TFK Nova Eslöv – ABI DAM  

  5
  6
  7
  8
  9
10
11 13:00 Türk Anadolu FF – ABI HERR 

14:00 ABI DAM – Teckomatorp/Svalöv 

12
13
14
15
16
17 13:00 ABI HERR – Kyrkheddinge IF 

18 15:00 Teknologkåren – ABI DAM 

19
20
21
22
23
24 12:30 Lokomotiv Lund – ABI HERR 

25 15:00 ABI DAM – IF Lödde 

26
27
28
29
30

 

AUGUSTI
  1   

  2
  3
  4
  5
  6 13:00 ABI HERR – Vuk 

14:00 Dalby/Genarp – ABI DAM

  7
  8
  9
10
11
12
13
14 16:00 Hallands Nation – ABI HERR 

14:00 ABI DAM – DFK Borgeby 

15
16
17
18
19 19:00 ABI HERR – Harlösa IF 

20
21 13:00 FC Staffanstorp – ABI DAM 

22
23
24
25
26
27 13:00 Heleneholms SK – ABI HERR 

28 14:00 ABI DAM – Harrie FF  

29
30
31  
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Fotbollsskola 

Träningstider på Kronetorpsvallen 

Fotbollsskolan:   Torsdagar   18:00-19:00 
Pojkar 08:  Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:30 
Pojkar 07:  Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 
Pojkar 06:  Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 
Pojkar 05:   Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 
Pojkar 04:   Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:30 
  Fredagar   17:00-18:30 
Flickor 04:       Tisdagar, Torsdagar  17:30-19:00 
Damer:  Tisdagar, Torsdagar  19:30-21:00 
Herrar:           Måndagar, Tisdag  18:30-20:00                        
  Torsdagar   19:15-20:45 

P09 - 2016 P10 - 2016
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ABI 2016

Året hann knappt börja innan vårt 
blivande juniorlag olyckligt löstes 
upp p.g.a. minskat intresse och 
därmed utebliven träningsnärvaro. 
Detta innebär att åldersmässigt finns 
det ett stort glapp mellan seniorlagen 
och ungdomslagen.
Det är våra flickor respektive poj- 
kar födda -04 som numera är våra 
äldsta lag om man bortser från 
våra två seniorlag. 
Den stora frågan för mig som 
fotbollsansvarig och styrelsen 
är att försöka analysera vad orsaken 
är till att vi tappar spelare när de är 
14-15 år. 
Vad händer hos fotbollsglada 
killar och tjejer när de blir ton-
åringar? Är det ökat skolarbete? 

Andra intressen? Är detta ett 
problem även för andra fotbolls-
föreningar i omkretsen? 
Frågorna är många och nu 
gäller det att hitta svaren…

Däremot ser det väldigt ljust ut 
från -04 och nedåt då samtliga 
årskullar är välfyllda av tränings-
flitiga lirare. Under vintern har 
det glädjande nog tillkommit en 
del spelare till vårt F-04 lag och 
jag är övertygad om att det finns 
ännu fler träningsflitiga tjejer i 
kommunen. Förhoppningsvis 
hittar även dessa till 
Kronetorpsvallen så vi kan starta upp 
fler årskullar även hos 
tjejerna.

Snart är våren här och gräsplanerna 
på Kronetorpsvallen kommer åter-
igen bli fulla av glädje. Nu skakar vi 
av oss allt det gråa som vintern 
inneburit i form av utspridda lag, 
vissa i Åkarp, vissa i inomhushallar 
i Arlöv och tystnad och mörker på 
Kronetorpsvallen. Nu kommer alla 
våra spelare och lag ”hem” till 
Kronetorpsvallen och dagarna blir 
fulla av aktiviteter och många roliga 
stunder i klubbstugan med 
lagkamrater!

                       Mathias Johansson, 
                      Fotbollsansvarig                
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Att vara målvakt!
 

Fotbollen introduceras i mitt liv

Som liten pojke följde jag ofta med
min pappa och hans vänner för att 
se MFF spela på Stadion. Detta var 
innan mitt riktiga intres-se för fot-
bollen väcktes och blev en central 
roll i mitt liv. Spelare som Martin 
Dahlin, Jocke Nilsson, Jonnie Fedel, 
Jonas Thern och Stefan Schwarz 
ingick i truppen och en viss Roy 
Hodgson var tränare på den tiden.

När en kompis till mig frågade om 
jag var intresserad att börja spela 
fotboll i BK Olympic, tvekade jag 
aldrig. Året var 1990, VM skulle 
spelas nere i Italien och pappa hade 
köpt ett samlaralbum som vi till-
sammans kunde samla bilder i som 
ett gemensamt projekt. 
Detta fungerade som en väg in i 
fotbollsvärlden på riktigt. 
Två målvakter stod ut över mäng-
den för min del, var Walter Zenga
(Italien) och René Higuita
(Colombia). Zenga för hans mål-
vaktsspel och Higuita för hans 
artisteri där han bland annat skulle 
ut och dribbla av motståndarna i 
Jugoslavien. Men även om det 
misslyckades och Jugoslavien 
gjorde mål, så kunde jag inte låta 
bli att förundras över denna under-
bara och karismatiska karaktär 
och individ.

Åren som pojklagsspelare
Det egna fotbollsspelandet inleddes 
som 8-åring som utespelare i 
andralaget i BK Olympic, våren 
1990. Redan samma höst blev jag 
uppflyttad till förstalaget. 
Innan en av våra träningar, på 
grusplanen på Lindängens IP, stod 
jag tillsammans med några lag- 

kamraterna och sköt på elva- 
mannamålet. Jag ställde mig i målet 
och en av killarna skjuter, samtidigt 
som våra tränare kommer gåendes 
bakom målet. 
De ser mig rädda skottet och där-
efter tog de ett snack med mig. De 
frågade om jag ville stå i helgens 
träningsmatch. För mig var det 
bara en kul grej, även om jag var 
jättenervös på själva matchdagen. 
Matchen gick hyfsat bra för att vara 
första gången jag stod i mål. 
Tränarna ville gärna se mig i mål 
en match till. 
Jag tackade återigen Ja.
  
Det hela fortlöpte och tiden gick. 
Plötsligt var det jag som stod i 
målet medan den förra målvakten 
fick springa ute på planen. Från 
och med då, vid 10 års ålder och 
fram till jag var 14 år, dubblerade 
jag som målvakt i förstalaget och 
som back i andralaget. I och med 
det, fick jag den bollkänslan med 
fötterna som jag anser att alla 
målvakter bör ha för att kunna 
vara en sista utpost som laget ska 
kunna lita på och kunna använda 
sig av.

Laget som jag tillhörde var i den 
absoluta toppen för vår ålder. Som 
12-åringar började vi spela elva-
manna fotboll för att ta ytterligare 
ett steg framåt. 
Men detta var ett väldigt stort steg 
och jag kan fort-farande komma 
ihåg hur förnedrande den första 
matchen var och hur jag kände 
mig efteråt. Vi mötte GIF Nikes 
13-åringar, som redan hunnit 

spela ett  år och hade fysiken med 
sig, på bortaplan, detta var en 

övermäktig uppgift. Vi var alla så 
vilsna ute på planen och fysiken 
hade ingen av oss heller. Att vara 12 
år och ha väldigt mycket kvar tills 
man når ribban fastän du hoppar så 
högt du bara kan, kan bara sluta på 
ett sätt. En massa lobbar som 
resulterar i mål och när man inte är 
van vid att förlora och heller inte 
klara av det så bra, är det rena 
knäcken för självförtroendet. Jag 
stod där i målet och kände för första 
gången att det inte var kul med 
fotboll. Det var inte långt ifrån att 
tårarna började rinna längs med 
kinderna. Trots denna hemska start 
inom elvamannafotbollen, lyckades 
både jag och laget vända denna 
upplevelse till något positivt det året. 
Att ta med sig den erfarenheten från 
elvamannafotboll ner till sjumanna 
var i så stor grad utvecklande att vi 
än idag har rekordet för största 
seger i en final i MM (12-0).

Elvamannafotbollen som pojklags-
spelare minns jag egentligen inte 
mycket av. Det ena året avlöste det 
andra. Det jag minns, är att jag vid 
14-års ålder slutade dubblera, även 
om det vid enstaka tillfällen skedde 
om det krisade. Jag fick ofta gå upp 
till de som var ett år äldre, för att till 
en början hjälpa till när det 
behövdes. Till slut blev jag uppflyttad 
helt och hållet.

Som ungdomsspelare åkte laget 
iväg på en hel del cuper och läger 
tillsammans. Bland annat Borlänge, 
Göteborg, Holland och Italien. 

forts. Sida 23
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Att få känna den gemenskap, få 
utvecklas tillsammans som individer 
och lag samt få erfarenheter och 
minnen för livet, är något som jag 
alltid kommer att vara glad och 
tacksam för.

Seniorfotbollen
Som 17-åring hoppade jag in och 
debutera i Olympics U-lag mot ett 
Helsingborgs Södra som på den 
tiden var en stabil division 2-förening 
och ställde i stort sett upp med hela 
A-laget inför vår match. 
Matchen började bra trots stor 
nervositet, men vid slutet av 
matchen och hade jag bara släppt in 
tre mål. Jag var inte alltför nedstämd 
och hade nu fått den morot jag hela 
tiden velat ha och siktat efter. 
Sedan dess har jag, bortsett från 
Olympic, hunnit representera,
Uppåkra IF, FC Malmö, Eriksfälts
FF, Arlövs BI samt IFK Malmö. 
Jag var med om att ta upp FC 

Malmö som nystartad förening från 
division 7 upp till 5:an under två år, 
kvalade upp med Eriksfält till 4:an 
och vårt kära Arlövs BI till 5:an efter 
två härliga laginsatser mot 
Klågerups GoIF.

Målvaktens roll och att vara 
målvakt
Många ser kanske målvakten som 
den position där den late eller minst 
begåvade spelaren, sett till tekniken 
med boll vid fötterna, spelar. Så var 
det kanske förr, men det är i mitt 
tycke en förlegad syn. Numera krävs 
det att målvakten har en bra teknik 
med fötterna samt kan hantera en 
boll på nästan samma sätt som en 
utespelare för att kunna vara en 
säker 
sista utpost i laget som hela laget 
kan förlita sig på. Det är även en av 
anledningarna som jag håller 
framförallt Gianluigi Buffon så högt. 
Lägg där till att för att bli och vara 
målvakt, vågar jag påstå, att det 
krävs 
ett psyke som är starkare än 
utespelarnas och även att våga vara 
annorlunda. Det är många gånger 
jag fått höra att för att 
bli målvakt måste man ha en skruv 
lös. Mycket kanske hänger på att 
man slänger sig, offrar sig, bli 
skjuten på, 
hamnar i svåra situationer och ett 
misstag leder allt som 
oftast till ett baklängesmål och 
kanske i slutändan en förlorad 
match. Att hämta bollar från nätet 
gång på gång eller veta att man är 
sista utpost och till råga på allt detta 
väljer man ändå att ställa sig mellan 
stolparna om och om igen. 

Ja, då krävs det en helt annan 
mentalitet och psyke. Jag själv har 
alltid sett det som att jag kunnat bli 
den stora matchhjälten som stått för 
de där extraordinära räddningarna 
eller aktionerna likt René Higuita,
eller José Luis Chilavert och 
Gianluigi Buffon som varit målvakter 
som inspirerat mig i rollen som 
målvakt.
För att vara en bra målvakt måste 
man både våga lyckas och 
misslyckas samt offra lite svett, tårar 
och utstå fysiskt hård träning som 
skiljer sig väldigt mycket från 
utespelarnas. Men framförallt ska 
man ha roligt under tiden. Det är 
enbart då som man kommer att 
utvecklas och lära sig av sina 
misstag för att bli en bättre målvakt. 
Detta i kombination med talang, 
träningsvillighet och viljan till att 
förbättra sina styrkor och svagheter.
Att vara skotträdd är fullt tillåtet, det 
är ju något som till och med självaste 
Thomas Ravelli sagt att han var när 
han var aktiv, och då är han ändå, i 
mina ögon, trots allt den största 
målvakten genom tiderna inom 
svensk fotboll.

Idag är jag tränare för pojkar födda -
04 i ABI. Samtidigt som jag 
fortfarande själv är aktivt i 
ABI:s Herrtrupp.

                      André Carlsson
                    Målvakt, Tränare 
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SABIK 
SABIK, Sällskapet ABI Kamrater, är en unik förening. SABIK, bildades med syftet att fånga upp de ABI:are som efter sista 
matchen, eller efter avslutad ledarkarriär, ville fortsätta träffas under gemytliga former och hålla kontakten med ABI.  
SABIK är ingen supporterklubb eller sektion inom ABI utan en helt fristående förening. 
Idag är man ca trettio medlemmar som träffas två gånger per år. I mars diskuteras förväntningarna inför den kommande 
säsongen samtidigt som man håller årsmöte. I november diskuteras årets säsong och den sedvanliga ärtsoppan avspisas. 
Självklart blir det mycket  annat snack, gamla minnen tas fram och allt sker under fria och gemytliga former. Förutom 
dessa tillfällen ses man självklart så ofta man kan på ABIs hemmamatcher. 
SABIK delar varje år utmärkelser till funktionärer och spelare i ABI. SABIKs vas i kristall har delats ut sedan 1968 till en 
funktionär eller spelare som gjort sig förtjänt av den, senast i raden var Annika Berlin Svensson. 
År 2000 började SABIK dela ut ett pris till en ungdomsspelare i åldern 15 år. Priset består av ett diplom och ett 
presentkort i en sportbutik. Utmärkelsen förevigas också på en särskild tavla, som hänger i ABIs klubbstuga.  
I fjor gick priset  till Eli Hillgrund Trujillo. 
 
SABIK utser även ABIs bäste lirare vid två matcher varje år. Spelaren får ett presentkort i en sportbutik. 
Vill ni veta mer om SABIK - gå in på ABIs webbsida: www.arlovsbi.se eller ta kontakt med ordf i SABIK Göran Fridh  
tel 070 6783650. 
 
Vill Ni veta mer om SABIK – gå in på vår webbsida: www.arlovsbi.se  
 

SABIKs ungdomsstipendium  2015 
gick till Eli Hillgrund Trujillo
 

Eli är en träningsflitig tjej som
brinner för fotbollen. Hon är en
bra lagkamrat som alltid ställer 
upp för sitt lag och för ABI vid 
arrangemang. 

Eli är en tvåfotad fotbollsspelare 
som spelar central mittfältare och 
som har ett bra tillslag och en bra 
spelförståelse. 

Eli är 14 år och har redan spelat i 
ABI:s damlag i 2 år. Hon är en stor 
förebild för vårt yngre flicklag.
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Björn Johanssons Minnesfond 

Efter Björn Johanssons bortgång 2003 bildades Björn Johanssons minnesfond på initiativ av Björns 
sambo och deras flickor Josefin och Isabell. Tanken med fonden är att värna om och föra vidare Björns 
grundläggande värderingar: 
 - att alla människor är lika mycket värda. 
 - att vårt uppsåt skall alltid vara ärligt. 
 - att vi hjälper varandra i med- och motgång. 
 - att vi skall vara stolta över det vi representerar. 
 - att vi arbetar för trivsel och gemenskap. 
Stipendier utses bland ungdomspelare och ideella ledare som gjort betydande insatser i Björns anda 
inom Arlövs BI. Stipendiet skall oavkortat gå till ändamål som stimulerar individens personliga 
utveckling. Utdelning kan även ske som bidrag till aktivitet/arrangemang som anordnas av Arlövs BI. 
Fondens kommitté/jury består av tre personer med följande sammansättning: en representant från 
familjen Johansson och två representanter som utses av Arlövs BI:s styrelse. 
Sen starten har fonden betalat ut 54.000:- till ungdomspelare, ideella ledare och arrangemang som 
anordnas av Arlövs BI. 
Har du frågor eller vill veta mer om Björns Johanssons minnesfond kontakta Arlövs BI:s kansli. Bidrag 
till fonden insättes på bg 578-4624 märkt Björns minnesfond. 
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Ledarprofil, Git Riboe 

Bilder från verksamheten…….. 

Git har tidigare spelat damfotboll 
(och gör så alltjämt i föreningens 
damlag) och sökte sig till ABI för 
att tillsammans med sin sambo 
utveckla flickfotbollen i föreningen. 
Git och hennes sambo tog 2011 
över laget med flickorna födda 
2001.
Nu har Git varit aktiv ledare sedan 
några år tillbaka och tack vare sitt 
brinnande intresse för fotboll och 
barn visar hon ett fantastiskt 
ledarskap utan gränser. Hennes 
engagemang och ledarskap har 
lett till ett steg in i en ny era med 
tjej/damfotbollen inom 
ABI som ger tjejerna i kommunen 
en meningsfull och aktiv syssel-
sättning på fritiden och leder till 

att nya åldersgrupper av tjejer 
visar intresse för fotboll. 
Flickor 01 har numera gått upp i 
föreningens Damlag och Git har 
därför gått in som tränare för 
flickor 04. Laget bildades 2014 
och vi kan konstatera att en stor 
del av orsaken till att detta lag över-
huvudtaget finns i vår föreningberor
på Gits fantastiska engagemang.
  
Git, med sitt enorma engagemang
positiva läggning och 
stort hjärta för både sina flickor 
och föreningen representerar de 
bästa egenskaper en idrotts- 
ledare kan äga.
Git representerar den typen av 
ledare som ställer upp utan tvekan 

för andra ledare och lag, som är 
öppen och villig att samarbeta med 
sina kolleger inom föreningen med 
fokus på våra ungdomar.
En ledare som tar sig tid att heja på 
andra lag inom föreningen och som 
gärna hoppar in och hjälper till i 
andra lag, hjälper till med  kiosk-
försäljning och alla de upptänkliga 
arrangemang som vår fotbolls- 
förening genomför för att såväl 
skapa trivsel för spelare och 
medlemmar.

2015 var Gits år! Git har tilldelats 
Idrottsledarstipendium och Eriks- 
hjälpens ledarstipendium.
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KNATTELIR på Kronetorpsvallen…. 

SalongValencia 
Bergsgatan 44, Malmö   040 – 92 77 31 
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#geborttillsport

Arlövs BI har under hösten 2015 deltagit i TV4 och Folkspels satsning att samla in sportmaterial under en 
lördag på några utvalda platser i Sverige samt helgen därefter dela ut materialet till barn och ungdomar.  ABI 
fick äran att ta hand om insamlingen i Malmö och utdelningen skedde från ABI:s klubbstuga på 
Kronetorpsvallen.
En fantastisk upplevelse att se så många människor och andra klubbar som kom och skänkte sportmaterial 
samt att se alla glada barn, ungdomar och även vuxna som äntligen kunde skaffa materialet till ett sport man 
kanske velat prova på men inte kunnat bekosta utrustningen.

25% rabatt i 
vår fotobutik!

Rabattkod: ARLÖVS-BI

Som stolt partner till Arlövs BI vill 
vi erbjuda er alla

Sport  |  Skola  |  Förskola  |  Studio 

webshop.fotonorden.se

 

 

 

                                          

Företaget med ett helt spektra av kvalitetsprodukter för både
konsument, föreningslivet & näringsidkare.

Tvättsäckar                 Tvättnät      Tvättband                       Märkpennor

Textilier           Vård & Omsorg            Entrémattor           Vagnar      Shoppingvagnar

  

Välkomna, ring eller besök vår hemsida 040-93 53 70

                          

www.heinex.se
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Bilder från 2015…….. 
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ABI:s Ledare 2016 

Seniorer, HERR 

Niklas Håkansson Roland Grönvall Mikael Strandh Mathias Johansson Stavros Mpatsaris 

Seniorer, DAM 

Marie Lambrén 

F04 

Jimmy Mattsson 

Fredrik Jönson   Jenka Adlerborg      Heidi Sejdi       Maria Knezovic           Jarek Helski          Göran Vansca                
                                      Deronic 

Mathias Johansson Git Riboe Stavros Mpatsaris Mikael Wikander Conny Nilsson Annika Berlin  
Svensson 

André Carlsson 

P05 

Jim Ringgenberg Marie Lambrén Mgnus Svensson Merita Salihu 

P07 

FOTBOLLSSKOLAN 

P08 

        Björn                  Edin Kapo                 Henrik                  Maria                Mohamad         Faten Dirawi 
 Häggsgård                                                Tullberg               Alzuriey                  Kafafi 

Gorica Radencovic 
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Kansliet 

Dennis Svensson 

Malin Johnsson  

040-43 05 66 
info@arlovsbi.se  

Material-, Webb- och 
Fotbollsskola 

 

Annika Berlin Svensson 

Sponsorgruppen 

Linda Håkansson 

Funktionärer 

Gunnar Carlsson 

Eventgruppen 

evenemang@arlovsbi.se 

Jeanette Hoeing Linda Håkansson 

Verksamhet 

Jolanta Monsert 

sponsor@arlovsbi.se 

jolanta.monsert@arlovsbi.se 

Fotbollsansvarig 

Mathias Johansson 

mathias@arlovsbi.se 

material@arlovsbi.se 
fotbollskola@arlovsbi.se  

Domaransvarig 

Jeanette Hoeing          Bosse Svensson 

Magnus Svensson 

André Carlsson        Conny Nilsson             Git Riboe                   Jimmy Mattsson       Linda Håkansson 

magnus@arlovsbi.se 

Cup-gruppen 
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Arlövs BI tänker på miljön! 
Vill du vara med och värna om miljön  

och samtidigt stödja  Arlövs BI? 
Lämna alla utländska burkar och PET-flaskor 
till ABI som i samarbete med RETURPACK tar 
hand om ej pantbara burkar och plastflaskor! 

 

Lämna dina burkar och plastflaskor 
(hela, skadade eller tillplattade) 

på vårt kansli  på Kronetorpsvallen! 

040-53 33 30 
info@ringtjanst.com 
www.ringtjanst.com www.docusyd.se www.docushop.se  
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Bilder från 201…….. 
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Styrelse 

Huvudsponsor: Burlövs Bostäder  
Storsponsor: Nordic Sugar 

   
Malmö Byggnadsplåtslageri 
Närradion 
Peggies  
Restaurang Wing  
Ringtjänst 
RotationsPlast 
Salong Valencia 
Stanno 
Statoil i Arlöv 
Team Sportia 
(3) Screen Tryck AB 
Zarra Städ 

Akzo Nobel, Nordsjö 
Apple Heart AB 
Arlövs Blomsterhandel 
Burlövs Nyheter 
CCIT 
Docusyd AB, Xerox 
Heinex AB 
Hr Björkmans Entrémattor AB 
Interputs 
Kenneth’s Hårvård och Solarium 
KIPRO 
LikaBra 
Magilly’s 

Jolanta Monsert, 
Ordförande 

Mats Nilsson, 
Vice ordförande 

Annika Berlin Svensson, 
Ledamot 

Linda Håkansson, 
Ledamot 

Karl Fredrik Hjertberg, 
Ledamot 

Mathias Johansson, 
Suppleant 

Dennis Svensson, 
Suppleant 

Christer Hansson, 
Adjungerande 
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Sugen på föreningslivet? 
  
Som ideell förening är vi helt beroende av Din tid och Ditt engagemang. 
  
Som Funktionär, ställer du upp vid exempelvis matcher, ABI Dagen eller vid 
andra arrangemang som hålls av föreningen, helt efter egen tid, förmåga och intresse. 
Som Ledare, ligger mycket i din uppgift att vara en länk mellan klubben och föräldrar/spelare.  
Att hjälpa laget med dokumentation, redovisningar och att stötta tränarnas uppgift på plan. 
Som Tränare, har du inga krav på dig att du själv ska ha spelat eller tränat fotboll.  
Av föreningen får du en gedigen utbildning för att du ska kunna känna dig trygg i din roll att leda 
våra ungdomar.  

  
Vänligen kontakta kansliet för ytterligare information!    
040-430566       info@arlovsbi.se 
 



Arlövs Boll & Idrottsförening har i 
över ett sekel bedrivit 

fotbollsverksamhet 
för barn och ungdomar. 

En av våra målsättningar är att 
erbjuda dessa en intressant, 
utvecklande och fostrande  

fritidssysselsättning. 
Vi är oerhört beroende av våra 

samarbetspartners stöd. 
Om Du också vill vara med, 

vänligen kontakta kansliet för 
närmare  

information om samarbete.  
 

 
Tel.nr:             
 040 – 43 05 66 

 
E-mail:            
sponsor@arlovsbi.se 

SPONSRING 
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Annorlunda kalas!? 
Skoj med boll !!!!! 

Fira din födelsedag med kompisar på Kronetorpsvallen. 
  

Vi erbjuder bollekar ute vid fint väder och vid dåligt väder kör vi 
traditionella inomhuslekar. 

  
Alla barn får korv med bröd, glass, dricka och en godispåse. 

  
80 kronor per barn, gratis för födelsedagsbarnet.  

Vi kan även anpassa priset och aktiviteter efter Era önskemål.  
Minst 6 barn max 16 

  
För tider och dagar ring och fråga på 

  
040-430566 

 

Friidrott på ABI……




