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         ABI  BLADET          2017      

ABI – fotboll för alla!  HUVUDSPONSOR 
 2017 

April - Årgång 28 

 STORSPONSOR 
 2017 

Äntligen ses vi i division 5! 
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www.burlovsbostader.se
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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.                                                                               
WEB: www.arlovsbi.se  
 
Ansvarig utgivare: Jolanta Monsert  Redaktör: Git Riboe Redaktionen: Linda Håkansson, Malin Johnsson 
 

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 – Fredag:                     10:00 – 14:00 
Onsdag:                     10:00 – 12:00 
Mån. & Tors. –jämn vecka         17:00 - 20:00 
Tis. & Tors. – ojämn vecka         17:00 - 20:00 
 
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 Sverigelotterav våra ungdomar eller på 
kansliet och i klubbkiosken.      
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Knatteliret 2016 på Kronetorpsvallen………Knatteliret 2016 på Kronetorpsvallen………

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 148 år!
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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.  
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LUNCH OCH CAFÈ 
CATERING 
TÅRTOR 

0760-501 201 
www.magillys.se 

Mathias Johansson, 
fotbollsansvarig Seniorfotboll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej Mathias,  
Vad innebär rollen som 
fotbollsansvarig i ABI? 
Jag ansvarar främst för lagen från  
16 år och uppåt. Det är ett arbete  
som till stor del handlar om att finnas  
till för både spelare och ledare i 
klubben, lite som ett bollplank.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uppgiften som fotbollsansvarig är  
både intressant och lärorik.  
Det är ett arbete som mycket handlar 
om att vara flexibel och lösnings-
orienterad. 
 
Vad är utmaningarna för en 
klubb som ABI? 
Främsta utmaningen är att  
behålla återväxten för våra senior- 
lag, att få upp spelare underifrån. 
Framförallt nu, när vi har haft ett  
glapp i åldersgrupperna. På sikt ser 
återväxten god ut, och där vill jag 
verkligen ge beröm till våra 
ungdomsledare som gör ett  
kanonjobb! Utan dem hade vi inte 
kunnat bedriva vår verksamhet. 
 
Du jobbar ju mycket med 
seniorlagen, vad är dina 
förväntningar på herr-  
respektive damlag i år? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Herrlaget är nykomlingar i division 5 
och det betyder tuffare motstånd.  
Det kommer att krävas ännu mer av 
spelarna detta år än vad det gjorde 
förra året. Dessvärre har herrlaget 
dragits med en del sjukdomar under  
försäsongen, men en målsättning att 
etablera sig i division 5 ser jag  
som fullt möjlig. Damlaget har alla  
möjligheter att blanda sig i en toppstrid 
denna säsong, men det kommer 
självklart krävas hårt arbete och en 
höjning av träningsnärvaron. 
 
Hur ser du på din framtida roll i ABI? 
ABI betyder mycket för mig och  
har så gjort i många år. Jag ser  
ljust på framtiden för ABI och är gärna 
delaktig även framöver. 
 
Tack för svaren och ditt fina 
engagemang i ABI! 
 

ABI-bladet möter… 
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Spelarprofil……… 

Rezen Yzden 
lagkapten i damlaget. 
 
Rezen heter jag och är lagkapten i 
damlaget. Så länge jag kan minnas 
har jag alltid brunnit för fotbollen.  
Jag har spelat fotboll i många år och 
älskar sporten. Jag har spelat fotboll  
i Arlövs BI i cirka 3 år. 
 
Att få bära kaptensbindeln är en stor 
ära för mig. Jag är glad och stolt  
över att få ha den rollen och jag tar  
 
 
 

rollen väldigt seriöst och gör alltid  
mitt bästa för att föregå med gott  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exempel på och utanför planen. Jag 
vill laget och föreningens bästa och 
att Arlövs BI skall ha ett gott rykte.  
Fotboll handlar om mycket mer än 
bara fotboll. Man skapar många nya 
vänner och i slutändan blir man som 
en liten familj. I truppen ser vi till att 
alla har kul och trivs, vilket är väldigt 
viktigt.  
Jag ser fram emot en ny säsong med 
damlaget med många roliga 
aktiviteter. Nu drar seriespelet också 
snart igång och det skall bli riktigt 
roligt.  
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Seriespel 2013 

NY BILD MÅSTE TAS 

HERRTRUPPEN 2017 

Robin Jönsson 
 
Född: 1982 
Antal matcher:  12 
Antal mål: 12 
Moderklubb: Malmö FF 
Position: Anfallare 

Marcus Hansen Warnestam 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 73 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Målvakt 

Joakim Nordin 
 
Född: 1995 
Antal matcher: 87 
Antal mål: 10 
Moderklubb: Eriksfällts FF 
Position: Back 

Mathias Larsson Francis 
 
Född: 1996 
Antal matcher: 52 
Antal mål: 7 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Dalibor Rajic 
 
Född: 1987 
Antal matcher: 4  
Antal mål: 0 
Moderklubb: IFK Malmö 
Position: Back 

Timor Timmerhed 
 
Född: 1986 
Antal matcher:  107 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Kulladals FF 
Position: Back 

Misko Kralev 
 
Född: 1994 
Antal matcher: 104 
Antal mål: 14 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Johan Westerdahl 
 
Född: 1994 
Antal matcher: 59 
Antal mål: 10 
Moderklubb: Heleneholms IF 
Position: Mittfältare 

Arash Saleh 
 
Född: 2000 
Antal matcher: 60 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Marcus Johansson 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 194 
Antal mål: 42 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Arben Krasniqi 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 31 
Antal mål: 31 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Muhedin Sogojeva 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 108 
Antal mål: 16 
Moderklubb:  Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Jesper Westerdahl 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 2 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Husie IF 
Position: Back 

Alexander Brannefalk 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 26 
Antal mål: 5 
Moderklubb: Kyrkheddinge 
Position: Mittfältare 

Dimos Mpatsiaris 
 
Född: 1980 
Antal matcher: 28 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Balkan 
Position: Mittfältare 

Robert Monsert 
 
Född: 1986 
Antal matcher: 109 
Antal mål: 14 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Linus Roos 
 
Född: 1991 
Antal matcher: 227 
Antal mål: 33 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Erik Freij 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 71 
Antal mål: 30 
Moderklubb: Klagshamn IF 
Position: Anfallare 
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HERRTRUPPEN 2017 

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

Ledarstaben Herrar 

Niklas Håkansson 
HUVUDTRÄNARE 

Stavros Mpatsiaris 
ASS.TRÄNARE 

Herrlagets tränare, säsongen 2017……… 

Roland Grönvall 
LAGLEDARE 

Mikael Strandh 
MÅLVAKTSTRÄNARE 

Christoffer Svensson                      
 
Född: 1990 
Antal matcher: 159 
Antal mål: 6 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Nya utmaningar 2017 
  
Hej och välkomna alla gamla 
staketrävar och rooligans.  
Vi ser fram emot ett spännande år 
som nykomlingar i division 5.  
 
I säsongsupptakten kontrakterade  
vi 23 spelare vilket kommer att 
behövas i den serien som vi tillhör. 
Av dessa 23 spelare så är 7 nya  
och nygamla.  
 
Division 5 Sv är en tuff serie med 
många kvalitetslag som strävar efter 
att spela boll snarare än att sparka 
den.  
 
 
 
 

 
Detta kräver ödmjukhet som 
nykomling men vi arbetar och tror  
på vårt arbetssätt och organisation 
som vi började bygga 2016.  
En rimlig målsättning för 2017  
är att försöka etablera oss i  
division 5.  
Försäsongen har inte flutit på  
som vi hade hoppats på. Detta 
p g a sjukdomar och skador som l 
ett till ett par inställda tränings-
matcher.  
Lagets stomme är intakt från  
förra säsongen vilket är jättebra  
men samtidigt så har vi en bit  
kvar i sammansvetsningen av 
truppen.  
 
 
 

 
I skrivande stund så har vi 2 vinster 
av 2 möjliga i DM och vårt arbetssätt 
har börjat visa sig i vårt spel. Därför 
ser vi fram emot att finslipa vidare i 
de återstående matcherna innan 
seriepremiären.  
 
Vi vill passa på att tacka för ett bra 
stöd från er staketrävar och rooligans 
under 2016 och hoppas på ett minst 
lika bra stöd i år.  
 
Vi ses på Kronetorpsvallen! 
Seniorstaben herrar  
  

25% av  inträdet till HERR-lagets matcher under 2017  
går till Barncancerfonden 

Paul Lokale 
 
Född: 1980 
Antal matcher: 50 
Antal mål: 4 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 
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HERRAR 

DAMER 
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Git Riboe, 
målvakt i damlaget. 
 
Hej Git, hur kommer det sig att du 
blev målvakt? 
Vår ordinarie målvakt fick problem 
med sitt knä och då tog jag chansen 
att prova på målvakts-jobbet.  
Jag såg det som en utmaning och  
när jag dessutom tyckte det var  
roligt så har det bara fortsatt. 
 
Vad är den största utmaningen  
för dig i ditt målvaktsspel? 
I början var allt en utmaning, efter- 
som jag aldrig varit målvakt tidigare. 
Men det som jag jobbar mycket  
med, är hur jag ska positionera mig 
vid frilägen. Sen är jag lite kort i 
rocken, så skott som slickar ribban  
är väl inte de roligaste att få emot  
sig. 
 
Att vara målvakt innebär både  
stort ansvar och även en utsatt- 
het som sista utpost.  
Hur hanterar du pressen som  
ofta läggs på målvakter? 
Jag har egentligen inget bra svar.  
Det här är en annan utmaning för  
mig, att hantera nervositeten. Jag  
blir oftast fruktansvärt nervös innan  

 
 
match, något som håller i sig större 
delen av matchen. Även om den 
förbyts mot ilska när jag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
släpper in mål. Det är helt klart en 
annan press på målvakten, ens 
misstag blir ju så mycket mer  
”synligt” och i många fall mer 
kostsamt än säg, ett felpass längs  
ena kanten. Kanske är det mitt mod, 
att trots enorm nervositet ta mig an 
uppgiften, som gör att jag ändå står 
emot pressen. Sen gillar jag ju 
utmaningar. 

 
 
Damlaget går en spännande 
säsong tillmötes, vad tycker du att 
vi kan förvänta oss av damlaget  
i år? 
Vi har ett bra lag och jag känner att  
vi alla utvecklas tillsammans, så helt 
klart övre halvan. Siktar högt, med ett 
stänk av ödmjukhet. 
 
Om du skulle beskriva damlaget 
med tre ord, vilka skulle det vara? 
Endast tre ord? Sammanhållning. 
Glädje. Har inget bra ord för det, men 
damlaget är en grupp som är väldigt 
lätt att komma in i. Jag tycker vi är  
bra på att få nya spelare att känna sig 
välkomna, något som vi faktiskt fått 
höra av spelare som tillkommit under 
resans gång. 
  
Tack för svaren och ditt fina 
engagemang i ABI! 

Spelarprofil……… 



DAMTRUPPEN 2017 
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Camilla Nyman 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 29 
Antal mål: 0 
Moderklubb: AIF Barrikaden 
Position: Back 

Alexandra Rosenberg 
 
Född: 1989 
Antal matcher: 50 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Matilda Ahlgren 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 20 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Klågerups GIF 
Position: Back 

Marie Lambrén 
 
Född: 1972 
Antal matcher: 52 
Antal mål: 5 
Moderklubb: V. Klagstorp 
Position: Mittfältare 

Jenny Olsen 
 
Född: 1984 
Antal matcher: 27 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Linnea Hermansson 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 12 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Klågerups IF 
Position: Anfallare 

Therese  
 
Född: 1985 
Antal matcher: 3 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Bälinge IF 
Position: Målvakt 

Tiffany Öhlin 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 50 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back 

Eli Hillgrund Trujillo 
 
Född: 2001 
Antal matcher: 43 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Mittfältare 

Jenny Wikander 
 
Född: 1978 
Antal matcher: 44 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Staffanstorp GIF 
Position: Back 

Alexandra Lambrén 
 
Född: 1999 
Antal matcher: 48 
Antal mål: 1 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position:  Back 

Carolin Hansson 
 
Född: 1985 
Antal matcher: 6 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Husie IF 
Position: Mittfältare 

Elham Hyder Hussen 
 
Född: 2004 
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Git Riboe 
 
Född: 1977 
Antal matcher: 52 
Antal mål: 2 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Målvakt 

Rezen Yzden 
 
Född: 1993 
Antal matcher: 40 
Antal mål: 19 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Jennie Johnsson 
 
Född: 2002 
Antal matcher: 3 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Moa Lindén 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 54 
Antal mål: 28 
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Anfallare 

Josefin Håkansson 
 
Född: 1992 
Antal matcher: 17 
Antal mål: 17 
Moderklubb: Rydsgårds AIF 
Position: Anfallare 

Sofia Mladenovic 
 
Född: 2000 
Antal matcher: 5 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Löberöds IF 
Position: Anfallare 

Cornelia Myrkrans 
 
Född: 1990 
Antal matcher: 6 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Harlösa IF 
Position:  Mittfältare 

Louise Berggren 
 
Född: 1988 
Antal matcher: 3 
Antal mål: 0 
Moderklubb: AIF Barrikaden 
Position: Mittfältre 



DAMTRUPPEN 2017 

Som vanligt är det full rulle i damlaget. 
Träningsmatcherna har satt igång och 
framför oss väntar seriespel i division 4 
södra.  
En serie som bjuder på lite ”nytt” mot-
stånd och vi ser fram emot att ta oss  
an våra motståndare. 
Innan serien sätter igång ska vi under 
påsken åka på träningsläger.  
I år beger vi oss till den gamla hansa-
staden Rostock där vi förutom träning 
kommer ägna oss åt teambuilding.  
Som om inte detta var nog så har vi  
även blivit erbjudna att i maj besöka 

Hamburg för att spela träningsmatch. 
Detta ser vi som en ära och det ska  
bli intressant att se vad detta ”projekt” 
leder till. 
I skrivande stund är det ca fem veckor 
kvar till seriepremiären. Vad kan vi då 
förvänta oss av damlaget  
i år?  
Truppen är i stort sett densamma som 
2016 vilket i år ger oss en  
grund att jobba vidare med. Detta i 
kombination med att träningsnärvaron 
har höjts gör att vi ser positivt på 
säsongen som vi har framför oss och  

vi kommer att vara bättre än någonsin.  
Vi är dock ödmjuka och vet att ingenting 
kommer gratis. Varje match kommer 
kräva sitt hårda arbete. Hur långt det 
arbetet sen räcker, ja det vet vi först i 
höst. Något vi däremot vet är att tjejerna 
alltid kommer ge järnet och publiken 
kommer få valuta för entrépengen i form 
av fin fotboll. 
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Ledarstaben 
Damer 

Mathias Johansson 
Huvudtränare 

Marie Lambrén  
Lagledare 

Damlagets tränare, säsongen 2017…. 

Moa Hoeing 
 
Född: 1998 
Antal matcher: 19  
Antal mål: 0 
Moderklubb::Arlövs BI 
Position: Back  
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Björn  Häggsgård 
Tränare P09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Björn heter jag. Jag är tränare för  
P09 och har varit det i ett och ett  
halvt år ungefär. För tillfället är  
 

 
 
 
jag även tränare för P11 eftersom  
de saknar tränare. 
  
Anledningen till att jag började som 
ledare är att jag tycker att fotboll är 
väldigt roligt.  
Så när mina söner började spela  
och det behövdes ledare, kändes  
det naturligt för mig att engagera  
mig.  
 
Att vara ledare i ABI kan vara 
utmanande ibland men mest är  
det givande och roligt.  

 
 
 
Det bästa är att man får träffa många 
fotbollsintresserade barn och 
engagerade ledare.  
 
Jag kommer förmodligen att fortsätta 
vara ledare så länge mina barn har 
intresset och behovet av ledare finns.  
  
 

ABI-bladet möter… 
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ABI-bladet möter… 

Conny Nilsson, 
fotbollsansvarig för 
ungdomslagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej Conny, nybliven fotbollsansvarig 
för ungdomslagen och tränare i P04. 
 
Vad innebär rollen som fotbolls- 
ansvarig för ungdomslagen i ABI? 
Att leda samverkan mellan 
ungdomslagen och klubben, så  
att vi jobbar som en förening och 
inte bara lagvis. 
 
Vad är det viktigaste att tänka på 
när man jobbar med ungdomar? 
Tydlighet och lyhördhet. Det gäller  
 

 
 
 
att man lyssnar på samtliga spelare,  
då alla individer har sina egna behov 
och att samtidigt leda efter klubbens 
policy.  
 
Du är även tränare för P04, som 
denna säsong ska börja spela  
11-manna. Vad är skillnaden på  
att träna 7- och 11-mannalag? 
Den största skillnaden är framförallt 
att man behöver en tydlig spelidé 
när vi nu spelar 11-manna.  
Ett spelsätt som alla förstår och 
känner sig trygga i.  
Det är också mycket mer taktik i  
11-manna, såsom högt eller lågt 
försvarsspel etc. I 7-manna har det 
mer handlat om att spelaren ska 
förstå sin position. 
 
  
Om man som fotbollsintresserad 
ungdom i Arlöv vill börja spela i 
ABI, hur gör man då? 
Man kan alltid vända sig till Malin på  
 

 
 
 
kansliet, hon hjälper gärna till. Man  
kan också besöka vår hemsida, 
www.arlovsbi.se, där finns både 
information och kontaktuppgifter till 
samtliga lag. Vi behöver även 
intresserade ledare till klubben, och 
här är också hemsidan ett bra sätt  
att få mer information kring klubben 
och vem man kan kontakta. 
 
Hur ser du på din framtida roll i 
klubben? 
Jag ser mig själv fortsätta som både 
tränare och fotbollsansvarig så länge 
som behovet finns. 
 
Tack för svaren och ditt fina 
engagemang i ABI 
 

Wagner Kiropraktik 
Lilla Varvsgatan 11 

211 17 Malmö 
  

Tel: 040 678 8688 
  

info@wagnerkiropraktik.se 
www.wagnerkiropraktik.se 
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ABI  Cupen 

Mer information finns på ABI:s hemsida under ABI-Cupen 

      



Lagbilder 

17 

DAMTRUPPEN   HERRTRUPPEN  

P01  P04 

P05  P07  

P08 
 

P09 
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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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Fotbollsskola 

Träningstider på Kronetorpsvallen 

Fotbollsskolan:  Torsdagar   18:00-19:00 
 
Pojkar 09:  Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:00 
 
Pojkar 08:  Tisdagar, Torsdagar  18:00-19:00 
 
Pojkar 07-06: Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 
 
Pojkar 05:   Måndagar, Tisdagar, Torsdagar 18:00-19:30 
 
Pojkar 04:   Måndagar, Tisdagar, Torsdagar 18:00-19:30 
      
P01/02:       Måndagar, Onsdagar  18:00-19:30 
 
Damer:  Tisdagar, Torsdagar  19:30-21:00 
 
Herrar:           Måndagar, Tisdagar  18:30-20:00                        
  Torsdagar   19:15-20:45 

Grupp 2010 Grupp 2011 
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Annika Berlin Svensson, 
Material-, webb- och 
fotbollsskoleansvarig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hej Annika, vad är din roll i ABI? 
Jag är lite här och lite där, men främst 
jobbar jag med fotbollsskolan. Sen har 
jag hand om hemsidan, är 
materialansvarig och så sitter jag med  
i styrelsen. 
 
Vad innebär det egentligen att sitta  
i styrelsen hos en idrottsförening? 
Det handlar om ett ansvar gentemot 
spelare och ledare i föreningen.  
Att se till så att det blir bra för alla,  
både socialt och fotbollsmässigt. 
 
När, var och för vem anordnas 
fotbollsskolan? 
Jag brinner verkligen för fotbolls- 
skolan. Det handlar om så mycket mer 
än fotboll. Barnen får här även lära sig 
att både respektera och värna om 
varandra. Man skapar sakta men  
säkert en social trygghet som man 
sedan kan bära med sig resten av  
livet. Förut har vi bara tränat under 
utesäsongen, men jag tror det är viktigt  
 
 

 
 
att hålla intresset vid liv året runt. Så  
en gång i veckan, där vi kör utomhus  
(på Kronetorpsvallens A-plan) april- 
juni, lite sommarlov och sen utomhus 
även augusti - oktober. Novembertill 
mars kör vi en gång i veckan inomhus. 
Vi har tre åldersklasser åt gången, just 
nu är det barn födda 2010, 2011 och 
2012. Alla barn, både pojkar och flickor 
är välkomna. Om man vill skriva in sitt 
barn är det bara att dyka upp på 
Kronetorpsvallen lite innan kl 18:00 en 
torsdag och fråga efter mig.  
Har man frågor eller funderingar 
går det också bra att maila till 
fotbollskola@arlovsbi.se 
 
Om man som förälder eller 
utomstående vill hjälpa till med 
fotbollsskolan, hur gör man då? 
Precis som vid inskrivning av spelare, 
kan man båda maila eller komma förbi 
en träning (torsdagar) och prata med 
mig.  
Man behöver ingen ledarerfarenhet,  
det viktigaste är att man sätter barnen  
i centrum.  
 
Som materialansvarig antar jag  
att det handlar om mer än bara 
fotbollar, berätta mer om din roll  
som materialansvarig? 
Jag ser till att alla lag har matchkläder 
och att våra seniorlag håller sig till de 
avtal som vi har med våra sponsorer. 
Det handlar inte bara om bollar och 
kläder. Jag fixar med alla möjliga typer 
av träningsredskap, det är allt från 
häckar till koordinationsstegar. 
 
 

 
 
Du är ju även webansvarig, var och 
vad kan vi hitta på hemsidan? 
Jag tycker absolut att man ska besöka 
vår hemsida www.arlovsbi.se. Förutom 
alla lags matcher och matchreferat, kan 
man även läsa om ABIs historia, 
föreningens stadgar, ABI-bladet och om 
fotbollsskolan så klart! 
 
Hur ser du på framtiden för 
föreningen och din egen roll i 
föreningen? 
Jag ser framtiden som mycket ljus. 
Såväl för dam- och herrlaget, som för 
alla våra duktiga ungdomar. Jag trivs 
fantastiskt bra i den familjära stämning 
som finns i ABI och så länge behovet 
finns, så finns jag här. Att hjälpa till i ABI 
ger mig energi samtidigt som man får 
förkovra sig själv. Möten med människor 
skapar större perspektiv på livet och det 
är något jag värdesätter högt! 
 
Tack för svaren och ditt fina 
engagemang för Arlövs BI! 
 

ABI-bladet möter… 



22 

Bildarkiv P08-09……  
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SABIK 

SABIKs ungdomsstipendium  2016 
gick till Arash Saleh  

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 Mathias Johansson. 
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 Arash Saleh. 
 
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  
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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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ABI:s FOTBOLLSSKOLAN 
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Bilder från  ABI-Cupen 2016…… 

Bilder Herrarnas DM 2017….. Tre raka vinster! 

ABI Cup  2017   
 
 

för P06 och P08  
 

Spelas på Kronetorpsvallen den 
17/6 och 18/6 

 
 
 
  

Föjl dagen genom vår cupsida: 
http://abi-cupen.jimdo.com 
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Föreningsdag 201 

Floorfashion mattor för hemmet. Trendiga designer  anpassade  
för hela hemmet, kök, hall, vardags-och barnrum, altan, terrass m m.  
Floorfashion tål maskintvätt & torktumling. 

Kontakt: info@heinex.se eller 040-935375 
www.heinex.se 
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Föreningarnasdag 2016 -  
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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 av 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-cupen, kiosk m.m. 
 
 
  

Så vi ser gärna att just Du hör av dig! 
 
 
 
  

Vänligen kontakta kansliet för mer info på: 
040-430566 eller info@arlovsbi.se 
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ABI:s Ledare 2017 

Mathias Johansson 

Seniorer, DAM 

Marie Lambrén 

P01/02 

Magnus Svensson 

Seniorer, HERR 

Niklas Håkansson Roland Grönvall Mikael Strandh Stavros Mpatsaris 

P05 

Jim Ringgenberg Marie Lambrén 

Jimmy Mattsson 

P07 

    Henrik Sonesson 

Björn Häggsgård        Edin Kapo 

P09 

Adman Lovic Conny Nilsson Annika Berlin  
Svensson 

Fredrik Jönson         Maria Knezovic    Bo Svensson 

P08 

Göran Vansca 

FOTBOLLSSKOLAN 

   Björn Häggsgård     Henrik Tullberg        Jimmy Mattsson               

P04 
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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 
 

Mathias Johansson 
mathias@arlovsbi.se 
 

Jeanette Hoeing          Bo Svensson 

Magnus Svensson 
magnus@arlovsbi.se 
 

Git Riboe                 Conny Nilsson             Jimmy Mattsson       Linda Håkansson       André Carlsson  

Cup-gruppen 

Kansliet 
Verksamhet 

Verksamhet 
Ekonomi 

Fotbollsansvarig 
seniorfotboll 

Domaransvarig Ansvarig ungdoms- 
fotboll 

Conny Nilsson 
conny@arlovsbi.se 
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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  

 
Bildarkiv P04 …… lite hjälp behöver man alltid…..  
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Bilder från 201…….. 

KENNETHS SOLARIUM 
annons 

Kenneths 
Hårvård  

och  
Solarium 

040 – 43 33 64 
Dalbyvägen 1 

Solning 25 minuter från 30 kr Välkommen till CIRCKE K i Arlöv
Kronetorpsvägen 8 (vid Burlövs Center)
Tel. 040 – 43 37 30

Hantverkareg. 4  . 232 34 . Arlöv . 040-77032

TRYCKERI I ARLÖV

Vi designar, producerar samt monterar 
bildekor helt efter era önskemål.

Vi arbetar med dekor för alla typer av fordon, stora som små. 
Lastbilar, husbilar, bussar, släpvagnar, mopeder ed.

Investera i en effektiv 
reklamplats på ert fordon 

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

Huvudsponsor: Burlövs Bostäder  
Storsponsor: Nordic Sugar 

KIPRO 
Magilly’s   
Malmö Byggnadsplåtslageri 
Ringtjänst 
Salong Valencia 
Stanno 
Circle K Arlöv 
Team Sportia 
(3) Screen Tryck AB 
Wagners Kiropraktiska 
Zarra Städ 

Akzo Nobel, Nordsjö 
Apple Heart AB 
Arlövs Blomsterhandel 
Burlövs Nyheter 
CCIT 
Docusyd AB, Xerox 
Hamburg Resor.se 
Heinex AB 
Hr Björkmans Entrémattor AB 
Interputs 
Kenneth’s Hårvård och Solarium 

Jolanta Monsert 
Ordförande 

Linda Håkansson 
Vice ordförande 

Annika Berlin Svensson 
Ledamot 

Mathias Johansson 
Ledamot 

Karl Fredrik Hjertberg 
Ledamot 

Roland Grönvall 
Suppleant 

Marie Lambrén  
Suppleant 
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SalongValencia 
Bergsgatan 44, Malmö   040 – 92 77 31 

Bildarkiv P04 – mys i klubbstugan…… 

…Disco på Tågarpsskolan…… 

…fotboll…… 



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 

 

…………………………….. 
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