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ABI BLADET          2019 

110 år av fotboll för alla!
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www.nordicsugar.com
Nordic Sugar Arlöv, Sockerbruksgatan 4

Nordic Sugar är en del av Nordzuckerkoncernen, Europas näststörsta  
sockerproducent. Vi är ett modernt företag som producerar lokalt och  
säljer globalt till några av världens största livsmedelsföretag.

Vi håller på Arlöv, det har vi gjort i 150 år!
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Ordförande har ordet!

ABI Bladet ges ut av: Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv    Tel 040-430566      E-mail: info@arlovsbi.se.    www.arlovsbi.se

Ansvarig utgivare: Jolanta Monsert  Redaktör: Git Riboe Redaktionen: Linda Håkansson, Malin Johnsson, Annika Berlin Svensson

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
Måndag:    9:00 – 14:00
Tisdag:    16:00 - 20:00
Onsdag:   17:00 - 20:00
Torsdag: 9:00 - 14:00
Fredag:       9:00 – 12:00
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 Sverige lotterav våra ungdomar eller på 
kansliet och i klubbkiosken.

Bäste läsare

2019 - ett jubileumsår för ABI i dubbel 
bemärkelse!
ABI fyller 110 år och det är 30:e året 
ABI Bladet ges ut och levereras till 
Arlövs invånare.

I hela 110 år har ABI varit den breda 
ideella idrottsföreningen i Arlöv. Med 
bredd menar jag att ABI alltid har varit 
föreningen som är öppen för alla som 
vill spela eller vara engagerade i Arlövs 
BI. Föreningen har fått följa med för-
ändringarna genom åren och anpassa 
sin verksamhet till "nuläge" år efter år. 
I början var förändringarna små och 
under längre perioder. Men de senaste 
20 åren har det gått i rasande fart och 
verksamheten måste anpassas och 
förändras från det ena året till det andra. 
De två faktorer som spelar de största 
rollerna är antalet barn som vill spela 
fotboll och att skaffa tränare och ledare 
som är villiga att "offra" sin lediga tid för 
att vara med i en ideell förening. 
För mig personligen och alla andra i vår 
förening har det aldrig varit frågan om 
att "offra" min tid - det är en investering 
i våra barn och framtiden. Desto fler 
barn och ungdomar som vi kan aktivera 
med fysisk träning och aktivitet under 
ordnade former är en vinst för samhället 
och våra barn, deras hälsa, sociala 
kompetens och att fungera i en grupp. 
Dessutom är det en fantastisk resa 
genom åren att se våra spelare utv-
ecklas som spelare och människor.

Att vara ledare, tränare eller sitta i 

föreningens styrelse är en enorm 
utmaning. Man måste hantera små och 
stora situationer som uppkommer. Hela 
tiden har vi alla barnens perspektiv i 
fokus. 
Men hur man än vrider och vänder på 
det så är det inte alltid man kan efterleva 
detta. Man måste ta hänsyn till individ 
samtidigt som man måste ta hänsyn till 
hela laget eller föreningen. Ibland går 
det inte att hitta en lösning som passar 
bägge och då måste man 
ta ett beslut som man tror på. Det är inte 
så konstigt i sig, sådana beslut måste vi 
hela tiden ta både som privatpersoner 
och i yrkeslivet. Det viktiga i detta är hur 
vi hanterar sådana situationer och hur vi 
kommunicerar med de berörda.
Den största utmaningen under de 
senaste åren och under kommande år 
är problemet att i ett litet samhälle som 
Arlöv har vi inte tillräckligt med barn i 
åldersgrupper som vill spela fotboll och 
hitta tränare för ungdomsverksamheten. 
Det går bra så länge man spelar 5- eller 
7-manna men när man går över till 11-
manna kommer problemet med att laget
inte har tillräckligt med spelare. 9-manna 
fotboll hjälper lite i vissa fall men kan inte 
alltid vara lösningen. Vi försöker hela
tiden att hitta lösningar men det är inte
möjligt i alla lägen. Den stora frågan är:
Varför lämnar barnen i åldern under
15 år sina lag? Det finns givetvis många
orsaker till detta; tappat intresse för
fotboll, det är jobbigt att träna och följa
regler eller kanske man känner att man
är duktigare än sina medspelare och

går över till föreningar som har mer 
elittanke för att man skall vara den nya 
storstjärnan i svensk fotboll och i världen.
När man är i den åldern känns allt möjligt 
men man tänker inte på att för att uppnå 
detta måste man inte bara träna och 
utvecklas. Man måste även ställa sig en 
fråga: Är jag beredd att offra och ge 
idrotten det som krävs av mig för att jag 
skall komma dit?
ABI har fostrat många duktiga spelare 
genom åren och vi hoppas kunna 
fortsätta med detta.
Under min 24 år i föreningen har jag sett 
en enda spelare som hade det i sig från 
barnsben, Pontus Jansson, som från 
första början har visat enorm motivation 
och vilja att nå målet. Det gav resultat.
Som 16-åring kom han med i MFF:s 
seniorlag och sedan blev det FC Torino 
och idag Leeds United FC.

En stor faktor som oroar oss som är 
engagerade i ABI, är frågan om 
Kronetorpsvallen - Vad kommer att hända 
med Kronetorpsvallen och när. Bygget av 
det nya badhuset - Hur kommer det 
påverka klubben. Vad är kommunens 
planer och vision för idrottsplatsen och 
föreningslivet för barn och ungdomar i 
vår kommun?
Vi kommer att bedriva och anpassa vår 
verksamhet efter rådande 
omständigheter och hoppas att den stora 
frågan om vad som skall hända med vår 
idrottsplats och när detta skall ske 
kommer att lösas inom en snar framtid.

Hoppas vi ses på Kronetorpsvallen!
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Knatteliret 2016 på Kronetorpsvallen………Löddespelen 2018 ………
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Så började ABI:s 110-års resa……

De flesta av oss känner till Arlövs Boll o 
Idrottsförening, ABI, och då kan det 
kanske vara intressant att veta hur 
föreningen startade. 
Det var några grabbar som startade 
föreningen år 1904. Då fanns det ingen 
regelrätt fotbollsplan utan de spelade på 
ängarna vid Spillepengen där ytan var 
som jämnast. Waggonfabriken skänkte 
dem de första målställningarna. 

Föreningen splittrades i flera 
konkurrerande enheter pga. osämja. 
Några entusiaster lyckades dock 
räddade ABI från nedläggning och 
klubben räknar den 14 oktober 1909 
som dagen då föreningens historia 
startar. 
Det anlades en plan på Heden (Heden
är för mig området mellan Vintergatan 

och Västkustvägen) och den planen 
saknade heller inte tuvor och gropar,. 
När patron Wesner på Sockerbolaget år 
1917 hjälpte till så att klubben, mot en 
låg kostnad, fick arrendera marken på 
Heden, kunde planen iordningställas till 
bättre skick.

Idrottsplatsen utmed Hamngatan började 
byggas av ABI:s medlemmar år 1924 på 

mark som också hyrdes av 
Sockerbolaget. Under betkampanjen 
rann smutsigt vatten ut i dammar på 
Heden. Efter kampanjen sjönk jorden till 
botten och vattnet leddes ut till Öresund. 
ABI fick ta hand om jorden. De lånade 
tippvagnar och spår. Jorden lastades för 
hand i tippvagnarna, som sedan rullades 
på de lånade spåren till idrottsplatsen 
där de tömdes. Jorden planades ut till 
en fotbollsplan. Allt gjordes med frivillig 
arbetskraft och idrottsplatsen kunde 
invigas 1925. 

Det fanns en löparbana runt fotbolls-
planen som blev mer och mer förfallen. 
På 1930 talet blev det en överens-
kommelse om att alla medlemmar skulle 
hålla i ordning en del av löparbanan. 
De fick 10–20 meter vardera att skyffla 
och räfsa så att det såg snyggt ut. 
Gräsmattan på fotbollsplanen fick 
medlemmarna också själva klippa och 
det fanns 3 handgräsklippare. Det gick 
till så att en person hade ett rep om 
nacke och under armhålorna och repet 
var fäst i gräsklipparen. En person höll i 
gräsklipparens handtag. Så gick man 
och en förde och en drog. Det var 
mycket tungt att klippa dessa ca 6 000 
kvm. 
Dessutom hade gräsklipparen en 
gräsuppsamlare och ibland kunde man 
inte gå mer än 10 meter innan 
uppsamlaren var full. 

Bakom målen var marken inte jämn så 
där höggs med lie. 
När hjälp behövdes som medlemmarna 
inte själva klarade, så fick de ofta hjälp 

från Sockerbolaget eller Waggonfabriken. 
En sådan hjälp var att en verkmästare på 
Waggonfabriken slipade gräsklipparnas 
skär när så behövdes. 

På Hamngatan stod många gratis-
åskådare och tittade på matcherna. Ett 
plank behövdes. Waggonfabriken hjälpte 
till med järnbalkar och Sigfrid Falz lånade 
ut 600 kronor till plank. ”Vad kan jag få 
som säkerhet för lånet?”, undrade Falz. 
”Du kan få en inteckning i planket” 
svarade någon och Falz skrattade. 

Malmö FF grundades år 1910. Deras 
sportsliga framgångar överträffar 
verkligen Arlövs. Ur social synpunkt vet 
jag inte hur MFF har påverkat livet i 
Malmö. Men ur den synpunkten har i 
Arlöv mångas liv kretsat kring arbete och 
aktiviteter och umgänge med vänner man 
fått genom ABI.  Min farfar Hans, min far 
Erik, mina farbröder Henning och Sven 
och min kusin Göran har varit 
styrelseledamöter i ABI:s styrelse i ett 
trettiotal år från 1929-1981

… av Lars-Erik Fridh
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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 400:-. 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. 



Spelarprofil………

Arham Farooq Mohammad
P05

Vem är Arham?
En glad och fantasifull kille på 14 år 
som gillar att spela fotboll, umgås 
med vänner och familj. Är uppväxt i 
Arlöv och trivs bra. Jag är fokuserad 
på skolan men tycker inte det är så 
roligt att plugga. Dock måste man 
plugga för att få en bra framtid. 
Jag går på MFF akademin på 

Vårboskolan där jag trivs väldigt bra. 
Blev faktiskt förvånad när jag hade 
gått där i en månads tid hur bra det 
var. Jag har hört folk berätta att det 
inte skulle vara bra. 

När började du spela fotboll?
Jag började spela fotboll när jag var 
5-6 år gammal. Det började med att
jag hoppade in i min kusins lag och
lallade lite med bollen. Det var sen
min kusin och farbror som fick mig
att börja i en fotbollsklubb. ABI är
klubben jag började min karriär i som
fotbollsspelare. Jag tycker fotboll är
roligt och har alltid tyckt att det var
min grej. Min dröm är att bli
fotbollsstjärna men skulle jag inte bli
det vill jag bli Polis.

Min familj ser ut såhär: 
Mamma, pappa och tre syskon, en 

lillebror som går i 3:e klass, en 
storasyster som pluggar och en 
storasyster som jobbar. 

Vad gillar du med ABI?
Mina vänner och tränare.    
Jag har spelat här länge och känner mig 
trygg i klubben. ABI är mer lugna och 
snälla och då menar jag att de är  inte 
lika krävande som andra klubbar  kan 
vara. Vissa klubbar begär mycket   av 
spelare som en spelare kanske inte kan 
ge men i ABI är alla välkomna.    
Vi är ett samarbetande lag, trevliga mot 
varandra och har en bra relation både   
till spelare och tränare. Vi har känt 
varandra länge. Träningarna är 
varierande och vi tränar på det som vi 
behöver träna på.

LUNCH OCH CAFÈ
CATERING
TÅRTOR

0760-501 201
www.magillys.se
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Vår smarta mattlösning

För er är det helt

Med vår smarta mattservice går 
det att stoppa smutsen redan 

innan den tar sig in i lokalerna. 

Spara kostnader genom att 
förebygga slitage på golven. 

Hyr mHyr matta av oss och få  
ständigt en ren fräsch matta, 
kontrollerad och levererad av 

specialister.  

040-18 72 72
www.hrbjorkman.se



8

Seriespel 2013

NY BILD MÅSTE TAS

HERRTRUPPEN 2019

Adrian Almqvist

Född: 1995
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Klågerups GIF
Position: Målvakt

Joakim Nordin

Född: 1995
Antal matcher: 137
Antal mål: 13
Moderklubb: Eriksfälts FF
Position: Back

Kristijan Plivelic

Född: 1991
Antal matcher: 20 
Antal mål: 1
Moderklubb: NK Cetingrad
Position: Back

Hassan Alawieh

Född: 1992
Antal matcher:  55
Antal mål: 20
Moderklubb: GIF Nike
Position: Mittfältare

Viktor Pennlöv Vallbom

Född: 2001
Antal matcher: 22
Antal mål: 9
Moderklubb: Lunds BK
Position: Mittfältare

Arben Krasniqi

Född: 1991
Antal matcher: 47
Antal mål: 9
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Muhedin Sogojeva

Född: 1992
Antal matcher: 149
Antal mål: 17
Moderklubb:  Arlövs BI
Position: Mittfältare

Jim Ringgenberg

Född: 1978
Antal matcher: 280
Antal mål: 29
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Robert Monsert

Född: 1986
Antal matcher: 140
Antal mål: 17
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

André Malmqvist

Född: 1998
Antal matcher: 44
Antal mål: 1
Moderklubb: Husie IF
Position: Back

Fredrik Persson

Född: 1994
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb:  Husie IF
Position: Målvakt

Melker Hansson

Född: 2000
Antal matcher: 8
Antal mål: 1
Moderklubb: Kvarnby IK
Position: Målvakt

Marcus Johansson

Född: 1990
Antal matcher: 230
Antal mål: 71
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare

Erik Freij

Född: 1990
Antal matcher: 122
Antal mål: 54
Moderklubb:  Klagshamn IF
Position: Anfallare

Linus Roos

Född: 1991
Antal matcher: 277
Antal mål: 45
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Mathias Larsson Francis

Född: 1996
Antal matcher: 89
Antal mål: 10
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Jimmy Hansson

Född: 1993
Antal matcher: 144
Antal mål: 30
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Arash Saleh

Född: 2000
Antal matcher: 117
Antal mål: 15
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Ábduqardir Ali Mohammed

Född: 1999
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Arlövs BI
Position:  Mittfältare

Nazar Greity

Född: 1996
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0
Moderklubb: Glumslöv FF 
Position: Mittfältare

Ali Alawieh

Född: 2002
Antal matcher: 0
Antal mål:  0
Moderklubb: GIF Nike 
Position: Mittfältare     
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HERRTRUPPEN 2019

Dimos Mpatsiaris

Född: 1980
Antal matcher: 80
Antal mål: 3
Moderklubb: Balkan
Position: Mittfältare

Ahmed Farah Hassan

Född: 2002
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Alunds BK
Position: Mittfältare

Hossein Hassani

Född: 2001
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Åkarps IF
Position: Mittfältare

Leutrim Sylejmani

Född: 1999
Antal matcher: 25
Antal mål: 4
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare

Brian Hoeing

Född: 1996
Antal matcher: 65
Antal mål: 25
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Anfallare

Markus Ahlgren

Född: 1995
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Klågerups GIF
Position: Anfallare

Samson  Eyob

Född: 1997
Antal matcher: 20
Antal mål: 3
Moderklubb: IFK Malmö
Position: Mittfältare

Mohammad Abdul Rahim

Född: 1994
Antal matcher: 33
Antal mål: 5
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Misko Kralev

Född: 1994
Antal matcher: 119
Antal mål: 19
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Ledarstaben Herrar

Jim Malmqvist
ASS.TRÄNARE

Stavros Mpatsiaris
HUVUDTRÄNARE

Roland Grönvall
LAGLEDARE

Mikael Strandh
MÅLVAKTSTRÄNARE

Git Riboe
LAGLEDARE

Herrlagets tränare, säsongen 2019………

Efter att ha gjort en fantastiskt bra höst 
så föll vi tyvärr på mållinjen efter kval. 
Vi ställde in oss på ännu ett år i 
division 6.

Dock kom frågan som lyfte oss rejält. 
Ett lag i division 5 drog sig ur serien 
och förbundet ställde frågan till oss om 
vi ville ta steget upp. Givetvis tackade vi 
för detta genom att svara ja. 
Efter detta startade förberedelserna för 
spel i division 5. 

I säsongsupptakten kontrakterades 23 
spelare vilket kommer att behövas då vi 
har en tuff serie framför oss samt att vi 
har en intention om att även ha igång 
vårt B-lag. 

Större delen av stommen från före-
gående säsong är kvar. Vi har även 
nytillskott i form av både duktiga 
rutinerade och unga talangfulla 
spelare. Vi har hittills under för-
säsongen testat olika spelsystem 
med varierande resultat. Vi har haft 
en del bortfall varje match p g a 
sjukdomar och jobb. 
Vi har dock testat vårt grundspel-
system i en match som genom-
fördes på ett mycket bra sätt. 
Detta innebär att vi alltid har möjlig-
heten att falla tillbaka på vår grund.  
Vår största utmaning i år blir att spela 
in laget och framför allt våra unga 
spelare som inte har seniorerfarenhet 
sen tidigare. 

Vårt mål för 2019 blir att hålla oss 
kvar i division 5 så vi kan fortsätta 
bygga vidare på vår unga trupp. 

Vi ser fram emot att se er alla på 
Kronetorpsvallen i år och heja fram vårt 
Arlövs BI. 

Ledarstaben för Arlövs BI seniorer

25% av  inträdet till HERR-lagets 
matcher under 2019  går till 

Barncancerfonden
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Vem är Carola? 
45-årig bibliotekarie som är uppvuxen
utanför Kristianstad. Jag har bott och
studerat i Lund och bor nu i Arlöv,
Burlövs Egnahem, sedan snart 15 år.

Vad brinner du för? Fritidsintressen? 
Läser (!), sjunger i kör när jag hinner, 
bakar och pysslar i trädgården. 
Gillar att testa nya saker både i köket 
och i trädgården. Virkar mattor och 
gillar att kolla på sport på TV, allt från 
skidsport till friidrott och speedway, 
och fotboll så klart! Gillar ordvitsar, sol 
och att planera och plantera! 

När började ditt intresse för fotboll? 
Jag spelade fotboll på rasterna hela 

lågstadiet men var inte med i något 
lag då. 
Jag började spela fotboll i Linderöds 
IF under högstadietiden men laget 
lades ner när vi blev ett damlag efter-
som vi var för lite spelare för att bilda 
ett 11-mannalag. Sedan dess har det 
varit lite korpfotboll och från sidlinjen 
när sönerna spelar samt från TV-soffan. 
I somras låg jag med brutet ben och 
hade möjligheten att kolla på alla VM-
matcherna! 

Familj? 
Maken Fabian, min ”partner in crime” 
sedan 25 år i år, tre söner som spelar i 
P05, P/F 06-07 och P09. 

När blev du ledare och varför? 
Under hösten 2018 blev jag lagledare 
för P/F 06-07. Under ett antal år har jag 
stått i kiosken ibland, sålt Bingolotter 
och hjälpt till när det behövts för de 
olika lagen. Tidigare har jag jobbat 
ideellt under studenttiden. Jag har 
sedan barnsben lätt tagit på mig 
ledarrollen i olika sammanhang. 
När jag gick på mellanstadiet sa en 
lärare till mig att jag hade pondus. 
Då blev jag väldigt rädd och trodde att 

det var en sjukdom. Sen förstod jag vad 
det var han menade och förstod att det 
var ganska bra, åtminstone i en ledarroll! 

Vad ger det dig för energi och 
motivation? 
Det är roligt att vara med barn, jag 
tror det håller en ung! Jag är gärna 
med och försöker påverka barn och 
ungdomar i en positiv riktning, vad 
gäller hur man är mot varandra både 
på och utanför planen. Nästan alla 
som jobbar i klubben gör det utan 
ersättning. Tränare och ledare har 
under många år gett av sin tid för att 
mina barn ska kunna spela fotboll och 
ha en fin gemenskap i klubben, så nu 
vill jag också ge lite av min tid. 

Varför gillar du ABI? 
Min inspiration är Annika Berlin 
Svensson som får alla att känna sig 
välkomna. Hon vet nästan vad alla heter, 
både barn och föräldrar.

Ledarprofil………
Carola Beijer
Lagledare P/F 06-07

Stolta sponsorer
till Arlöv ABI 
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Bilder från  P11 – på Lillevången 
……..

Bilder 

Nyheter från Burlövs Bostäder, ABI:s huvudsponsor……..

Nu börjar Ugglan växa fram

Snart tas det första spadtaget för 
kvarteret Ugglan, vårt nya 
bostadskvarter med 148 hyresrätter.
- Startsträckan har varit lång därför
känns det väldigt roligt att komma
igång, säger Marcus Vesterberg,
projektchef.

Servicehuset från mitten av 1960-talet 
med tillhörande stora parkeringsplats 
förvärvades av Burlövs Bostäder AB 
2013. Sedan dess har projektering 
pågått för att hitta en verkligt bra form 
och förvandla den stora 
parkeringsplatsen till ett attraktivt 
bostadskvarter med många gröna 
förtecken och hög nivå på 
hållbarhetstänket.

- Vi vill applicera så mycket som möjligt
av grön hållbarhet i Ugglan. Från val av
byggnadsmaterial till tvättstugor, utom-
husmiljö och uppmuntran för de boende
till delningsekonomi, exempelvis genom
bilpool, förklarar Marcus Vesterberg.

Ett exempel på grön hållbarhet är 
formen för källsortering av avfall.
Borta är de stängda miljöhusen, där 

det kan kännas mörkt och otryggt. 
Istället får Ugglan så kallade 
underjordsbehållare.
- De har många fördelar. De är
- säkrare mot ohyra, man slipper gå
- in i ett stängt utrymme och den

svalare underjordiska temperaturen
motverkar lukt från avfallet.

- Vi anlägger dem nära parkerings-
huset, så det blir enkelt att sortera
soporna på väg till bilen, säger
Marcus Vesterberg.

Ugglan byggs i två etapper. 
Först ut är parkeringshuset med 278 
platser, väster om Netto, och fyra hus
à fem till sex våningar med totalt 110 
bostäder. Byggstart är planerad till den 
första april och inflyttning beräknad till 
vintern 2020.

Den andra etappen kommer att rita om 

Dalbyvägens siluett. Servicehusets 
nordvästra del får en påbyggnad à nio 
våningar som omfattar 38 lägenheter. 
Byggstart för denna etapp är ännu inte 
satt.
Kvarteret Ugglan, tillsammans med 
bostadsbyggnationen på andra sidan av 
Dalbyvägen, tillför denna del av Arlöv fler 
än 400 lägenheter.
- Det är mycket positivt. Vi tror och
hoppas att detta lockar fler aktörer till
verksamheter och service. Här kommer
att finnas betydligt fler personer i rörelse
och vi bygger tilltalande torgytor med
mycket grönska, betonar Marcus
Vesterberg.

Entreprenör för parkeringshuset är 
Gärahovs Bygg och för bostäderna i 
första etappen Betonmast Malmö AB.

Spelarprofil………
Bastian Ringgenberg
P05

Vem är Bastian?
Jag är en ung kille på 13 år som bor i 
Arlöv. Jag tränar med P05 i Arlövs BI. 
Jag är en aktiv kille som är ute ganska 
mycket och umgås med mina vänner. 
Ibland sitter jag inne och då spelar jag 
gärna playstation. Jag går i 7:e klass på 
MFF akademin på Vårboskolan i Arlöv. 
Jag trivs i skolan, det är roligt att gå på 

akademin där man får träna med de 
äldre grupperna. 
Vi har roliga träningar, folk är trevliga 
och är duktiga fotbolls-spelare. Vi har 
en bra sammanhållning vilket känns 
bra. Mitt intresse för fotboll började i 
ung ålder, jag var runt 5 år gammal så 
jag har spelat fotboll i drygt 8 år. 
Jag brinner för fotboll och är ganska 
duktig på det. Jag har utvecklats 
mycket under dessa år och jag har 
alltid velat bli lika duktig som min pappa.

Varför just fotboll?
Jag är 3:e generationen som spelar 
fotboll. Min pappa är min inspiration och 
han delar gärna med sig av sina 
kunskaper. ABI blev ett naturligt val när 
jag skulle börja med fotboll. Min pappa 
har spelat i klubben samt det var den 
klubb som låg närmst. Det är en rolig 
sport som jag aldrig tröttnar på. Jag trivs 
bra i laget med både tränare och spelare. 

Skulle det någon gång uppstå en konflikt 
i laget så pratar vi om det, reder ut 
problemet sen går vi vidare och lägger 
det bakom oss.
Vi har roliga träningar där ledarna lägger 
upp träningar efter vad vi behöver träna 
och bli bättre på. Vi tränar 2-3 dagar i 
veckan samt har match på helgen. 

Familj?
Min familj bestå av pappa Jim, mamma 
Marianna och lillebror Filip. Filip spelar 
också fotboll i ABI. Han spelar i P08.

Varför gillar du ABI?
Jag har alltid spelat i ABI och jag gillar de 
jag spelar med. Tränarna tar hand om 
laget. De ser till att vi blir bättre och 
trycker inte ner någon. Även klubben tar 
hand om oss och ger oss saker som man 
kan behöva för att genomföra träningar 
och matcher. 
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Klubbens verksamhet 2018….
Ännu ett verksamhetsår är till ända 
och här skall vi försöka redovisa det 
viktigaste som hänt under året.

Fotbollsmässigt har året varit lyckat 
med bra resultat och omfattande 
verksamhet för våra ungdomslag och 
stor verksamhet i fotbollsskolan.

Seniorerna herrar har uppnått målet 
som för 2018 var att kvala till division 5. 
Tyvärr förlorade man kvalet men under 
januari 2019 blev man, på grund av  
andra lags avhopp, erbjudna en plats, 
vilken man naturligtvis accepterade. 
Roligt!  

Seniorerna damer hade ett tufft 2018 
i division 3. Då många spelare efter 
säsongen av olika skäl slutade 
beslutade man att lägga ned laget. 
Tråkigt! Vi hoppas att vi inom en snar 
framtid skall kunna dra igång 
damverksamheten igen.

Ungdomssidan har haft bra spelar-
underlag i dem åldersgrupper vi har 
lag i. Tyvärr har vi tappat laget P04, 
dock kommer lagets duktiga målvakt 
att träna och spela med P05 samt 
erbjudas möjlighet att träna med 
seniortruppen

när det är lämpligt. Trenden att vi tappar 
spelare och lag i den mellersta och 
översta delen av tonåren är tyvärr tydlig 
och något vi måste jobba vidare 
på att bryta. Vi har alltjämt inte lyckats 
att uppnå målet att ha fler ledare för 
varje lag, där önskemålet är att ha 
minst tre ledare per varje lag. 
Fortfarande har vi lag med för få ledare 
och på motsatta sidan något enstaka 
lag som har fler än tre ledare. Vi måste 
konstatera att det blir allt svårare att få 
folk att engagera sig ideellt i förenings-
livet. 
Tyvärr lyckades vi inte anordna ABI-
Cupen i år. Detta bland annat på grund 
av att cuper inte får förläggas under 
tiden seriespel pågår. Vi hoppas att 
kunna återuppta detta arrangemang 
under 2019.

Fotbollsskolan har haft en mycket bra 
utveckling under året med många barn 
och nybakade ledare som har berikat 
ABI:s ledargrupp.

Kronetorpsvallen - framtid. 
Det senaste vi har hört är att kommunen 
har kommit fram till att starta med bygge 
av badet.
Troligen kommer byggstart för det nya 
badet vara under hösten 2019 och så 

vitt vi kan förstå kommer då vår A-plan 
att till hälften tas i anspråk för bygg-
nationen. Såvitt vi vet finns ännu ingen 
lösning på var en ny fotbollsanläggning 
skall ligga och när den skall börja 
byggas. Det kan alltjämt konstateras att 
processen är oerhört segsliten och att 
det finns många frågor som vi inte får 
svar på inom närmsta framtiden.

Under året har vi förlorat en av våra 
eldsjälar, allas vår ABI-Ingalill Carlsson. 

Ekonomi – som alla ideella verksamheter  
är ABI beroende av våra sponsorer.
Vad gäller Sponsorer så var vår huvud-
sponsor, Burlövs Bostäder AB, oss trogna 
även 2018. Nordic Sugar AB fortsatte 
även att stödja oss som storsponsor samt 
fick vi in ytterligare en större sponsor i 
Interputs AB. Det är ett svårt arbete att 
hitta nya företag som vill sponsra ABI 
men vi har under året arbetat mer 
intensivt med det och vi hoppas att detta, 
bland annat genom en ny sponsorgrupp, 
skall ge resultat i framtiden. 

BILDER från 2018….
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Herrar 2018….
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Spelarprofil………

Abduqardir ”Abdu”Ali Mohammed
Herrlaget

Abdu, född 1999, uppvuxen i Warshiikh
i Somalia tillsammans med mamma och 
mina tre syskon.

Jag var aktiv i skolan och hade ett mål i 
mitt huvud. Det målet var att jag ville bli 
fotbollsspelare och spela i Somalias 
landslag. 
När jag var 11 år flyttade jag till min 
pappa i ett hus i Somalias huvudstad. 
När jag flyttade dit förändrades allt 
som jag drömt om. 
Jag hamnade i en hemsk situation och 
mitt liv förändrades helt.

När jag var 15 år gammal kom jag till 
ett land som heter Sverige, ett land som 

jag aldrig hade hört talas om. Det var 
första gången i mitt liv som jag fick se 
europeiska människor på riktigt. 
Jag flyttade till Arlöv i slutet av 2014 
och bodde på ett boende för ensam-
kommande. Där fick jag höra att det 
fanns ett fotbollslag i kommunen som 
heter Arlövs BI. Min tanke var att där 
vill jag provträna. När jag provtränade 
träffade jag två fantastiska män Bo 
”Bosse” Svensson och Stefan Hoeing. 
De berättade och visade mig att det 
finns möjligheter med mitt liv, att jag 
kan förändra den situationen som 
jag hade varit med om de sista 3 åren 
i Somalia. De förändrade mitt liv på ett 
sätt som jag inte trodde var möjligt. 
De öppnade sin famn och hjärta för 
mig. 
Jag tror inte att jag hade kunnat klara 
livet utan dem. Sen har livet bara blivit 
bättre och bättre.
Jag spelade i Arlövs BI:s juniorlag i 
nästan 1½ år. När laget skulle läggas 
ner fick jag träna med A-laget men 
det gick inte bra så jag började i 
Åkarps IF. Efter ett tag fick jag höra 
att Stefan Hoeing hade blivit tränare i 
Kyrkheddinge IF som det hette då. 
Nu heter de Staffanstorp United där   

jag var i cirka 2½ år.
I slutet av 2018 längtade jag tillbaka till 
ABI, klubben som ligger mig mycket 
varmt om hjärtat. Fotboll är en del av mitt 
liv och jag kan inte leva utan den. 
Det största som jag har varit med om 
inom fotbollen var när jag var med och 
spelade i Gothia Cup 2017. 
Idag har mina föräldrar tyvärr gått bort 
men jag bor med min nya fantastiska 
familj ”familjen Hoeing” i Burlövs 
Egnahem.
ABI betyder mycket för mig. 
Under tiden jag har spelat i andra 
klubbar har jag alltid följt ABI och varit 
en av deras supportrar när de har spelat 
match. 

Det känns skönt att vara ABI:s spelare 
igen och jag ser framemot seriespel 
tillsammans med laget.
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LAGBILDER……
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OBS! Eventuella ändringar hittar Ni på www.arlovsbi.se
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OBS! Eventuella ändringar hittar Ni på www.arlovsbi.se
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Träningstider på Kronetorpsvallen -2019

Fotbollsskolan: Onsdagar 18:00-19:00

P11: Tisdagar, Torsdagar 17:30-19:00

P10: Måndagar, Onsdagar 18:00-19:30

P 09: Tisdagar, Torsdagar 18:00-19:30

P08: Tisdagar, Torsdagar 18:00-19:30

P/F 07-06: Måndagar, Onsdagar 18:00-19:30

P 05: Tisdagar, Torsdagar 18:00-19:30

Herrar: Tisdagar 18:30-20:00 
Torsdagar 18:30-20:00

Bildarkiv: … 2018
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Tränare, ledare eller funktionär???

Detta är kanske något som skulle passa just dig.

Som Tränare har du inga krav på att du själv har spelat fotboll.
Av föreningen får du utbildning som gör att du känner dig trygg i din roll som tränare att leda våra ungdomar.

Som Ledare är din viktigaste uppgift att vara en länk mellan klubben och föräldrar/spelare. Man sköter lagets 
hemsida, dokumentation och annat som kan hjälpa laget på daglig basis. Man har då en nära relation med vårt 

kansli.

Som Funktionär ställer man upp helt efter egen tid, förmåga och intresse.
Exempel på detta är: matcher, ABI Cup, kiosk m. m.

Så vi ser gärna att just Du hör av dig!

Vänligen kontakta kansliet för mer information på:
040-43 05 66

eller
info@arlovsbi.se

ABI arkivet……..

20-talet 30-talet 40-talet

Välkommen till CIRCKE K
i Arlöv,Kronetorpsvägen 8
(vid Burlövs Center)
Tel. 040 – 43 37 30

Brukskeramik  
för vardag och fest 

www.stahl.se

SalongValencia
Bergsgatan 44, Malmö      040 – 92 77 31
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ABI arkiv….

60-talet 70-talet 80-talet

ABI arkiv….

KIPRO ANNONS – SKAPAS OCH LÄGGS IN AV kipro själv

Hammarvägen 1  . 232 37 . Arlöv . 040-77032

TRYCKERI I ARLÖV

Visitkort • Flyers • Affischer • Foldrar • Broschyrer 
Digitaltryck • Offsettryck • Wire-o • Roll-Up • Kuvert 

Kopiering • Etiketter • Bildekor / foliering 
Produktfotografering • Banderoll • Vepor 

Vill du synas, vi hjälper er gärna. 

maila oss på info@kipro.se
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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 30 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 Gunnar Carlsson.
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 Whilliam Svensson.

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 ordförande i SABIK
Göran Fridh, tel. nr: 070 6783650.

Vill Ni veta mer om SABIK – gå in på vår webbsida: www.arlovsbi.se

SABIKs ledarpris 2018
gick till Gunnar Carlsson

SABIKs ungdomspris  2018
gick till Whilliam Svensson, P04

WHILLIAM SVENSSON, född 2004, målvakt
började redan spela fotboll som 4-åring med 
killar födda 2002. Han visade redan då ett 
enormt mod i målet. Han har gjort inhopp i vårt 
dåvarande 01 lag och har målvaktsträning med 
Göran Vansca en gång i veckan. Whilliam har 
ett stort ABI hjärta och syns ofta på vallen när 
det vankas match både för vårt dam och herr 
seniorlag.
Förutom sin egen träning, dömer han även våra 
ungdomslag på helgerna.

GUNNAR CARLSSON, funktionär/eldsjäl för ABI
Gunnar har ideellt, sedan slutet på 90-talet, skött om anläggningen 
tillsammans med Sven Olofsson fram till 2012, då kommunen tog över 
anläggningen. Han har fortsatt att hjälpa till med allt som behövs inom 
föreningen: försäljning av lotter (levererar och hämtar hos våra 
samarbetspartners), hjälper till i kiosken (inköp), hjälper till med tvätten, 
sätter upp affischer i byn inför hemmamatcher, tar hand om inlämning 
och hämtning av pantburkar och bemannar biljettluckan i samband med 
matcher. Ja, man kan göra listan hur lång som helst.
Gunnar tillsammans med sin fru, Ingalill har under många år varit 
drivande krafter för att skapa den bästa möjliga sociala miljön för både 
ungdomar och seniorer.

SABIK – Sällskapet ABI Kamrater
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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.

ABI arkivet……..

1964                 1974           1984         1994  
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Halör Cup 2018 – P08………
Maria Knezovic rapporterar:

ABI has arrived - Halör är i shock!

Med stor förväntan och        
massor av packning som 
hade räckt för en vecka, 
begav vi oss ner till 
Höllviken för att delta i 
Halörcup med två lag. 
Allt gick bra och inga bort-
fall. 
Imorgon väntar en spännande  
dag.

Spännande natt...
Precis innan midnatt gick brandlarmet. Efter att ha försäkrat oss 
om att det inte fanns fara å färde blev vi informerade om att det 
var ett systemfel och att larmet var på hos alla skolor i området. 
Goda nyheter: Barnen sov igenom ändå med några få undantag 
som snabbt somnade om. 👍👍👍👍

Frukost på Halör cup...
2018-05-10 07:30

Uppvärmning...
2018-05-10 08:00

Uppvärmning... snart dags att 
tagga ner och fokusera. Kan 
vara lättare sagt än gjort.

Ready for action...
2018-05-10 09:24

Nu är vi redo! Ni som kommer för 
att titta på, håll utkik efter vårt tält.

Matchtröjor på tork
2018-05-10 21:19

Nytvättade matchtröjor för morgondagens 
matcher!!!

Första Halördagen har nått sitt slut...
2018-05-10 22:24

Killarna somnade strax innan 22:00 efter en 
actionfylld dag och det har börjat regna. Frisk 
luft är inte helt fel efter värmen idag. Vi 
hoppas att väderprognosen håller sitt löfte 
och det klarnar upp under morgonen. Ni som 
inte arbetar är hjärtligt välkomna att komma 
och heja fram våra små stjärnor. God natt!

Ps: fotona är från vår promenad till affären 
där godis och dylikt inhandlades. Ett av fotona 
togs när killarna bestämde sig att ta en kiss-
paus. Det är uppenbart att de tycker att det 
mesta är roligare i grupp... 😏😏😏😏

//Ledarna P08... som har en intensiv 
förhoppning om att det blir en lugn och vilsam 
natt.
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ABI:s FOTBOLLSSKOLA

Onsdagen den 24 april kl. 17:50 
är det inskrivning och träning för

2019 års fotbollsskola.
Fotbollsskolan är för flickor och pojkar födda 12 -13 & -14

Kostnad: 800 kr, material ingår

Du som förälder behövs för att kunna bedriva vår verksamhet 
Därför är det önskvärt att du kommer ombytt och medverkar i 

träningen.

Utbildning & Stöttning får du som vill bli ledare utav oss!!

Träningstider på Kronetorpsvallen är: Onsdagar  kl 18:00-19:00

Arlövs BI, Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv, 040-43 05 66  www.arlovsbi.se

ABI:s FOTBOLLSSKOLA
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Ungdomar genom tiden ……

ABI arkiv….

Wash+Dry FLOOR FASHION  
Kvalitetsmattor för hem & miljö ...
Trendiga & dekorativa mattor för hemmets alla 
rum och utrymmen. Tvättbara mattor av hög 
kvalitet som garanterat håller formen, rullar ej 
upp sig och är tvättbara i vanlig hushållsmaskin.

Webbshop: www.finatex.se
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Robin Jönsson
P/F 2011

Vem är Robin?
Robin Jönsson är en 37 år ung man. 
Jag jobbar som trädgårdsanläggare 
på Ahrling o Östinge i Arlöv där jag
trivs jättebra.
Min familj består av pappa Robert, 
Mamma Ann-Louise, sambo Denise 
och våra två barn samt vår hund Enzo.

Fritidsintresse?
På min fritid umgås jag med familj och 
vänner, lirar padel så ofta jag kan. 

Tänkte även börja cykla landsväg som 
en arbetskamrat har lurat på mig nu 
när min aktiva fotbollskarriär är ”över”. 

Hur länge har du varit aktiv spelare, 
funderingar på att börja spela igen?
Totalt blev det 31 år som aktiv 
spelare. Om jag funderar på att börja 
spela igen? Självklart funderar man 
men det stannar nog där vid 
funderingar. Jag tror inte kroppen 
håller en hel säsong och tiden känner 
jag inte riktigt finns och då är det inte 
lönt. Tror inte heller Stavros vill ha en 
gnällig gammal räv på träningarna. 
Men man ska aldrig säga aldrig, 
kanske kan man ställa upp på någon 
B-lagsmatch om de behöver folk.

Varför blev du ledare?
Varför jag blev tränare är rätt enkelt,
jag älskar fotboll och vill dela med 

mig av mina erfarenheter och lära ut 
det jag har av mitt fotbollskunnande

efter alla dessa år. 
Jag har blivit tränare för P/F 2011 
tillsammans med Kofi efter lite tjat 
från Malin och Annika så där ligger 
mitt fokus nu. Min son spelar i laget 
vilket gjorde valet enkelt. Jag och Kofi 
tror på dessa underbara barn som 
kommer varje träning med ett leende 
på läpparna och det ger oss massor 
med energi och motivation att vilja 
fortsätta för att se barnen utvecklas 
som spelare och som personer. 
Det jag gillar med ABI och att vara 
ledare är att alla dessa fantastiska 
barn och ungdomar får tid att utvecklas
i sin egen takt.

Robin ”Gazza ” Jönsson
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Ingalill Carlsson 
1936-06-22 - 2018-08-30

Till minne av….

www.docusyd.se
www.docushop.se

En eldsjäl och underbar människa med 
stort ABI-hjärta har lämnat oss.
Ingalill somnade stilla in den 30 augusti. 
Alla som besökt Kronetorpsvallen har 
inte kunnat undgå hennes stora ABI 
hjärta. 

Hon har varit extra mamma, mormor & 
farmor till i stort sett alla spelare och 
ledare genom åren.
När ABI flyttade från Pillevallen till 
Kronetorpsvallen 1993, tog hon på sig 
rollen att ta hand om kiosken och se till 
att alla trivdes i klubbstugan. Hennes 
engagemang och omtanke om alla, men 
framförallt om föreningens barn och 
ungdomar, gör att ingen som träffade 
henne kommer att glömma henne. 
Föreningens kiosk är av god anledning 
döpt till Café Ingalill, ett namn som 
kommer att bestå!
Det finns inget litet barn som inte 
fått känna hennes varma famn omkring 
sig. Barn älskade henne och hon dem.
Genom åren har hon varit den som 
tillbringat både nätter och dagar på 

klubben för att se till att alla våra spelare 
fick rena kläder på sig till både träning 
och match.
En trygghet för många, en axel att luta 
sig mot. Av Ingalill fick man alltid ett 
varmt och hjärtligt välkomnande när man 
kom genom grindarna på ABI. Ofta 
möttes man av henne hängandes ut 
genom lilla kioskfönstret viftandes med 
matchlotter eller annat.
De sista åren var Ingalill inte uppe på 
klubben så ofta p g a problem med att gå 
men alla uppskattade att hon kom till det 
årliga medlemsbingo och bjöd oss alla på 
det varma leende som vi alla kommer att 
minnas.

ABONNERA 
PÅ UTVÄNDIG 
FÖNSTERPUTS

www.interputs.se  • 040 643 13 33
kundtjanst@interputs.se

när du vill se bättre ut!

Gör en intresseanmälan via 
vår hemsida och få ett 
personligt svar inom 24 timmar!

Pris från 120 kr*

Se battre ut an grannen!.. ..

* Pris efter RUT-avdrag.
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Malin Johnsson
info@arlovsbi.se

Material-, Webb- och
Fotbollsskoleansvarig

Annika Berlin Svensson
material@arlovsbi.se
fotbollskola@arlovsbi.se

Sponsring/Event

Linda Håkansson
sponsor@arlovsbi.se
evenemang@arlovsbi.se

Funktionärer

Gunnar Carlsson

Jolanta Monsert
jolanta.monsert@arlovsbi.se

Bosse Svensson
bosse@arlovsbi.se

Git Riboe    Linda Håkansson 
abicupen@arlovsbi.se

Cup-gruppen

Kansliet/VerksamhetVerksamhet
Ekonomi

Fotbollsansvarig Domaransvarig

Jim Ringgeberg
jim@arlovsbi.se

Valberedning

Joakim Christiansen        Malin Johnsson      Jeanette Hoeing Jolanta Monsert

Carola Bejier Mathias Johansson      Björn Häggsgård
valberedningen@arlovsbi.se
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Bildarkiv . 

Till minne av Christer Hansson……

ABI:s Ledare 2019

Seniorer, HERR P05

P/F 06-07 P08

P09 P2010

FOTBOLLSSKOLAN 2012-2014

Björn Häggsgård  Besim Djemsiti
TRÄNARE                TRÄNARE

Joakim      Mikael Wikander   Ernes Haracic
Christiansen        TRÄNARE        TRÄNARE
TRÄNARE

Fredrik Jönson   Bosse Svensson      Maria Knezovic     Martin Ström
TRÄNARE     TRÄNARE        LAGLEDARE          TRÄNARECarola Bejier

LAGLEDARE

Linda Persson
LAGLEDARE

Jim Ringgenberg
HUVUDTRÄNARE

Marie Lambrén
LAGLEDARE

Jennie Johnsson
LEDARE

Robin  Jönsson
TRÄNARE

Jim Malmqvist
ASS.TRÄNARE

Stavros Mpatsiaris
HUVUDTRÄNARE

Roland Grönvall
LAGLEDARE

Mikael Strandh
MÅLV.TRÄNARE

Git Riboe 
LAGLEDARE

Ibro Dizdaric
TRÄNARE

P/F 2011

Izzeddin Abdo
LEDARE

Kofi Asiedu
TRÄNARE

Göran Vansca
MÅLV.TRÄNARE
Ungdom

Carola Bejier
LAGLEDARE
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Styrelse

Huvudsponsor: Burlövs Bostäder 
Storsponsor: Nordic Sugar
Storsponsor: Interputs AB

Magilly´s
Malmö Byggnadsplåtslageri 
Ringtjänst
Salong Valencia
Stanno/Sportringen
Ståhl Keramik Sportfotosyd
(3) Screen Tryck AB
Zarra Städ

Arlövs Blomsterhandel 
Burlövs Nyheter
CCIT
Circle K Arlöv
Docusyd AB, Xerox
Finatex/Heinex
Hr Björkmans Entrémattor AB 
KIPRO
Lyxmackan

Jolanta Monsert
Ordförande

Linda Håkansson
Vice ordförande

Annika Berlin Svensson
Ledamot

Roland Grönvall
Ledamot

Karl Fredrik Hjertberg
Ledamot

Jim Ringgenberg
Suppleant

Jeanette Hoeing
Suppleant

styrelsen@arlovsbi.se
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NÄRABI 
Cupen

ABI 
110 år av fotboll 

för alla!
Den 10 augusti 2019 firar vi 

på Kronetorpsvalle!
Aktiviteter för barn och vuxna

samt 110-års tårta!

Mer information kommer på ABI:s webbsida.

ABI arkiv…. Från 100-års firandet…..

Ringtjänst i Arlöv



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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……………………………..

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!


