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ABI BLADET          2020 

… mer än 110 år av fotboll och gemenskap för alla!...

HUVUDSPONSOR
2020

April - Årgång 31

STORSPONSOR
2020

1909         2020 

SAMARBETSPARTNER
2020

www.nordicsugar.com
Nordic Sugar Arlöv, Sockerbruksgatan 4

Vi håller på Arlöv, det har vi gjort i 150 år!
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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. www.arlovsbi.se

Ansvarig utgivare: Jolanta Monsert  Redaktör: Git Riboe Redaktionen: Git Riboe, Annika Berlin Svensson, Jolanta Monsert

Arlövs Boll & Idrottsförening
Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv
info@arlovsbi.se
www.arlovsbi.se
040-43 05 66

578 - 4624

Kanslitider
Onsdag:   18:00 - 21:00
Torsdag: 18:00 – 21:00

Kanslipersonal: 
kansli@arlovsbi.se

______________________________________________________

______________________________________________________
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 lotter av våra ungdomar eller på
kansliet och i klubbkiosken.

Nytt år, ny säsong, nya 
förutsättningar och utmaningar för 
ABI.

Föreningen har stora förväntningar
och utmaningar inför 2020 med
organisationen, nya tränare för 
Herrtruppen, ungdomsverksamheten,
ekonomin och disponering av  idrotts-
platsen med hänsyn till att arbete med
byggnationen av det nya badet har
påbörjats.

Påbörjat bygge av det nya Burlövs
Badet innebär stora förändringar på 
Kronetorpsvallen. Huvudplanen och 
läktaren är borta, ersatta av en stor 
byggarbetsplats.
Parkeringsmöjligheterna är få. Detta
innebär att ABI endast har två gräs-
planer till sitt förfogande under 2020
och framöver. 

Hur länge?
Föreningen har inga svar på detta.
Hur det kommer att vara i framtiden
med idrottsplatsen på Kronetorpsvallen
har man ingen aning om eftersom
Kommunen inte har tagit några beslut
om detta och inte heller informerat eller
involverat ABI i sina planer. Allt vi vet
är spekulationer och hörsägen.

Med andra ord ligger vi i en bubbla av
ovisshet och målsättningen är att 
försöka få bättre kommunikation med
Kommunen i denna fråga.

Allt detta kom dock i skymundan med
hänsyn till utbrottet av Corona-viruset     
i världen. Från brännpunkt i Kina har
det inom ett par månader blivit en 
pandemi som påverkar hela världen.
Inget land eller verksamhet är
opåverkad och för ABI har det blivit 
prioritering att skydda våra medlemmar
och följa noga rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och Svenska
Fotbollförbundet.

Förhoppningar att situationen skulle
stabiliserats till seriespelen börjar har
visat sig vara orealistiska och i dagsläge
vet vi inte ens om serierna kommer att 
starta vid angivna tider eller flyttas fram. 
Det är också osäkert om vi kan genom-
föra det planerade ABI-lägret för
samtliga lag i augusti. Föreningen har
bokat Höörs Nygård men vi vet inte
heller här hur läget kommer att se ut
då.

Hur tråkigt det än låter så är det 
viktigaste att stoppa spridningen av
viruset och ta de ”uppoffringar” som
krävs. All långsiktig planering får läggas
på hyllan och vi får alla ta det som det
kommer.
Alla måste bidra till att få stopp på 
Corona viruset och det kan vi endast
göra genom att följa rekommendationer

från Folkhälsomyndigheten

Det finns dock en hel del i Burlöv som
kommer att ha positiv inverkan på oss
alla, inklusive föreningslivet:

- Inflyttning till kommunen tack vare det
stora antalet nya lägenheter som är
under konstruktionen

- Fyra spår med en ny pendelstation gör
Arlöv lätt åtkomlig och attraktiv för
besökare

- Bushålsplats vid Lidl bidrar till fler
besök runt Kronetorp

- Badhuset som påbörjats kommer att
vara en dragplåster och attraktion som
lockar.

Vi hoppas att alla dessa investeringar
och framtidsvisioner från Kommunen
kommer att bidra till att förstärka 
föreningslivet i Arlöv genom att  göra 
Arlöv lätt att komma till med lokaltrafiken
och tåg.

ABI Styrelsen
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Knatteliret 2016 på Kronetorpsvallen………KnaKnattettett lirelireli t 2016 på6 på6 KroneKroneKr torpsvavav llen………ABI Läger 2020….

Träningstider på Kronetorpsvallen -2020

Fotbollsskolan: Onsdagar 18:00-19:00

P12/13 Måndag, Onsdag 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 18:30-20:00

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

ABI har tidigare haft ABI-läger på
Höörs Nygård för alla våra spelare 
och ledare. 
En fantastisk upplevelse med
föreningens samhörighet över
åldersgränser.

Efter ett långt uppehåll har vi beslutat 
att återstarta ABI-läger från och med 
i år. 
Vi återvänder till Höörs Nygård efter
mångårig frånvaro och hoppas att 
det inleder en nya mångårig tradition 
för alla ABI-lagen.

.

7-9 augusti
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Ledarprofil …..

Rebecca
Lagledare P/F 2011 

Vem är Rebecca?
Jag är en 29 årig trebarnsmamma som
är uppvuxen i Malmö. Bor sedan 6 år
tillbaka i Burlövs egnahem tillsammans
med min familj.

Fritidsintressen?
Jag älskar att vara kreativ och att få vara 
med mina barn. Kolla på serier är också en 
härlig avkoppling när tiden räcker till.

När började ditt intresse för fotboll?
Jadu, 2004 när jag började gå på MFF:s 
matcher. Innan dess kollade jag bara på tv
när Sverige spelade matcher.

När blev du ledare och varför?
Jag blev ledare förra året. I ärlighetens
namn blev jag ”inkastad” i sonens lag

tillfälligt och sedan dess är jag kvar.
Jag är lagledare och tycker att det är
roligt. 
Min sambo är tränare så det har blivit 
en liten familjegrej att vi har detta
tillsammans.

Vad ger det dig för energi och
motivation att vara ledare?
Egoistiskt kanske, men jag älskar att få 
vara delaktig i mina barns fritidsintressen
och genom att vara lagledare får jag följa

med på allting, utan att vara en pinsam
mamma. Jag tycker att det är roligt att    
se alla barnen utvecklas. Att få ta del av
deras glädje på planen lyfter vardagen.    
Ett öppet samarbete med föräldrar gör
det mycket roligare.

Familj? 
Min familj består av barnen William,
Vincent, Julia och min sambo Mattias.

Varför gillar du ABI?
Jag gillar att alla är välkomna hit vare    
sig om man har eller inte har erfarenhet   
av fotboll sedan tidigare. Att man får      
vara delaktig och känna att sin röst blir 
hörd, det gillar jag! Nu har jag även blivit 
inröstad i Arlöv BI:s styrelse och     
kommer vara delaktig i kiosk-
verksamheten på klubben.en

v
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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………

Melisa
F/P06-07

Vem är Melisa?

Jag är en 12 år gammal tjej som bor i
Arlöv. Jag går i 6:e klass på Svenshög-
skolan där jag trivs bra. På rasterna
brukar vi spela fotboll och något som vi 
kallar ”chicken”. Det är jätteroligt. Bästa 
ämnet i skolan är engelska och tyska.
Det är roligt att lära sig nya språk. Det
ämnet som jag tycker lite mindre om är
matte.

När började du spela fotboll? 
Jag började spela fotboll i Arlövs BI
för 4-5 år sedan. Jag har haft något
uppehåll under denna period. 
Nu spelar jag i ett lag med bara killar.
Vi har fått en ny tränare som heter
Adnan. Han gör bra övningar med oss
så att vi lär oss nya saker. Han ser även
till att det är bra stämning i laget och det
gör att man trivs och tycker att det är
roligt att komma till träningen.
Vi tränar två dagar i veckan och spelar
match på helgerna. Vi har även en lag-
ledare som heter Carola som hjälper till. 
Både Adnan och Carola är snälla.

Min position är mittfältare eller anfallare.

Varför just fotboll? 
Det är en rolig sport. Det är en lagsport
och man träffar mycket nya människor
och får nya vänner. Man kan ha fotbollen

både som en hobby men blir man riktigt
bra så kan man även tjäna pengar på
den. Jag har tidigare provat att spela 
basket och gått på dans men det var inte
riktigt min grej. Fotboll är mycket bättre 
och roligare.

Familj? 
Min familj består av mamma, pappa och
en storebror. 

Vad/varför gillar du ABI?
Jag gillar Arlövs BI för att det är nära 
och lätt att ta sig hit för att träna fotboll. 
Alla som man träffar både spelare och
ledare är snälla. Jag trivs bra i mitt lag
fast att jag är ensam tjej. Killarna visar
mig respekt och vi har roligt tillsammans.
Det hade dock varit roligt om man hade 
haft ett tjejlag i ABI så att man hade fått
spela med bara tjejer.

7

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
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Seriespel 2013

NY BILD MÅSTE TAS

HERRTRUPPEN 2020

Mohammed Algashami

Född: 2004 
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: BK Olympic
Position: Mittfältare

Shkumbin Bilalli

Född: 1999
Antal matcher: 1 
Antal mål: 0 
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Arben Krasniqi

Född: 1991
Antal matcher: 73
Antal mål: 11
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Muhedin Sogojeva

Född: 1992
Antal matcher: 182
Antal mål: 18
Moderklubb:  Arlövs BI
Position: Back

Kushtrim Tashevci

Född: 1994
Antal matcher: 19
Antal mål: 1
Moderklubb:  Arlövs BI
Position: Back

Haris Tuzlic

Född: 1997
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: MABI
Position: Anfallare

Fredrik Persson

Född: 1994
Antal matcher: 25
Antal mål: 0
Moderklubb:  Husie IF
Position: Målvakt

Melker Hansson

Född: 2000
Antal matcher: 26
Antal mål: 2
Moderklubb: Husie IF
Position: Målvakt

Boban Djuric

Född: 1988
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: BK Olympic
Position: Back

Hossein Hassani

Född: 2001
Antal matcher: 34
Antal mål: 6
Moderklubb: Åkarps IF 
Position: Mittfältare

Linus Roos

Född: 1991
Antal matcher: 302
Antal mål: 52
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Jesper Johnsson

Född: 2000
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Arlövs BI 
Position: Back

Jimmy Hansson

Född: 1993
Antal matcher: 157
Antal mål: 35
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Arash Saleh

Född: 2000
Antal matcher: 148
Antal mål: 23
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Mohammed Abduqardir
Ali
Född: 1999
Antal matcher: 28
Antal mål: 2
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Silver Noori

Född: 1999
Antal matcher: 0 
Antal mål: 0
Moderklubb: FBK Balkan
Position: Back

Ali Alawieh

Född: 2002
Antal matcher: 27
Antal mål:  4
Moderklubb: GIF Nike 
Position: Mittfältare     

Shkum

Arash S

Född: 2000
Antal
Antal m
Mode
Position:

Muhedi

Född: 1992
Antal m
Antal m
Moder
Position:

Boban 

Irfan Hajrula

Född: 2000
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Åkarps IF
Position: Back

Sebastian Håkansson

Född: 2002
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Hassan Alawieh

Född: 1992
Antal matcher:  80
Antal mål: 29
Moderklubb: GIF Nike
Position: Mittfältare

Robin Svensson

Född: 1995
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Hasslöv IS
Position: Back
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Brian Hoeing

Född: 1996
Antal matcher: 74 
Antal mål: 30
Moderklubb: Arlövs BI
Position:  Anfallare

Liridon Dakaj

Född: 1990
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Trelleborg FF
Position: Mittfältare

David Jönsson

Född:: 1999
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Holmeja IF
Position: Anfallare

Ledarstaben Herrar

Sebastian Rasmusen
ASS.TRÄNARE     

Stefan Hoeing
HUVUDTRÄNARE

Roland Grönvall
LAGLEDARE

Mikael Strandh
MÅLVAKTSTRÄNARE

Git Riboe
LAGLEDARE

Herrlagets tränare, säsongen 2020………

25% av  inträdet till HERR-lagets matcher under 2020  går till Barncancerfonden

Brian H

Född: 1996
Antal
Antal m
Mode
Position:

HERRTRUPPEN 2020

Förtroendet måste tillbaka!
Seniorernas verksamhet för 2020 kom
igång när Stefan Hoeing tog över som
huvudtränare i november 2019. Ett par
veckor senare anslöt Sebastian
Rasmussen som assisterande tränare,
efter sin sejour i Indien. Kvar sedan
tidigare är Mikael Strandh
(målvaktstränare) Roland Grönvall 
(Lagledare & Materialare) Git Riboe 
(Lagledare & Administration)
Många spelare lämnad  efter
höstsäsongen, när Arlövs BI åkte ner i 
div 6. 
Ledarna började i första hand att 
diskutera spelsystemet och när alla bitar
var på plats började man att se över 
spelarmaterialet man hade. Snabbt fick 
fler spelare gå och kontakt-nätet hölls
varmt. Sakta med säkert hade vi en rätt 
okej trupp innan års-skiftet. Några
träningsmatcher visade också prov på
att spelarna var bekväma med spelidén.
Vi var på god väg. 2020 har mest varit 
fokus på lagdelarna som Stefan har haft
på måndagar inne i

klubbstugan genom teori och sedan
praktik på grusplanen. Först ut var
försvararna sedan mittfältet osv. 
Ordinarie träningar för hela truppen har
man haft ute i Åkarp på tisdagar och 
torsdagar. Några träningsmatcher mot 
bättre motstånd höjde också vår nivå en 
aning. Sedan väntade DM som vi i 
dagsläget inte vet om vi är vidare ifrån
(2 plats). 
När vi nu närmar oss serien så är vi lite 
tunna på två positioner och där hoppas
vi kunna fylla på innan serien börjar
eller till sommaren.

Nytt är också att vi är ute på sociala 
medier då genom instagram @arlovsbi
samt videoklipp som kommer ut för 
våra trogna supportrar. 
Med detta tänker vi att ni ska få en
inblick hur det är kring seniorerna och
övrig verksamhet. 
Vårt mål är satt att vi ska tillbaka till div
5. För att nå dit är det hårt arbete från
spelarna och många timmars analys av
oss ledare som gäller. Arlövs BI hör inte

hemma i lägre divisioner och vi förstår 
att publik minskar när det inte har varit 
stabilt samt med tråkiga incidenter 
tidigare år.
Förtroendet måste tillbaka och vi ska
göra allt för att rentvå ABI som är en 
underbar familjär klubb men inte i allas
ögon, tyvärr. Vi ser fram emot att se er
på Kronetorpsvallen för vi behöver ert
stöd nu mer än någonsin.

Varma hälsningar från Plan C 
/Ledarna
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Spelarprofil………

Hossein Hassani
Herrlaget

Hossein, född i Afghanistan. 
Flyttade sedan till Iran där jag bodde 
med min familj mamma, pappa och
syskon. Jag kom ensam till Sverige
2015 och bodde då i Arlöv. Resten av
min familj bor kvar i Iran.
Här började jag gå i skolan och gick
årskurs 8 och 9 innan jag började
på gymnasiet. Jag går just nu andra
året på gymnasiet. Jag studerar till 
målare och har även nu praktik inom
det området. Jag tycker att det är roligt
och mina framtidsplaner är att få arbeta
med detta. Idag bor jag i Malmö där jag
delar lägenhet med några vänner.

När jag bodde i Iran så fick jag inte
spela fotboll och vara med i ett 
fotbollslag. Detta var något jag drömde 
om. Arlövs BI kom jag i kontakt med
via boendet jag bodde på när jag kom   
till Arlöv. Jag började spela fotboll här
och det är något som har blivit en stor 
del av min fritid.

Nu är det nästan ett år sedan jag började
spela fotboll med herrtruppen. När jag
fick börja spela i ABI och sen vara 
delaktig i A-laget var det en dröm som
gick i uppfyllelse. Att få vara med i
herrtruppen har hjälpt mig otroligt mycket
med att komma in i och förstå det

svenska samhället, jag har lärt mig
mycket svenska och fått många nya
vänner som har hjälpt och stöttat mig.

Förra året var inte herrtruppens bästa år
men vi kämpade på tillsammans både 
spelare och tränare. Vi visste att det
skulle bli tufft att spela i division 5. I år
spelar vi i division 6. Vi har vi fått nya
tränare och truppen är bra så vi hoppas
på att vi kan kliva upp en division när
säsongen är slut. Det hade varit otroligt
roligt om jag hade fått vara delaktig i det.

Nu är detär detär nästan ett år sedan jag börjag börjag bör ade

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

Bilder 

Spelarprofil………

Abbe
P2010

Vem är Abbe?
Abbe är en glad och rolig kille som bor
och är uppväxt i Arlöv. Jag bor
tillsammans med min mamma, pappa och
tre äldre syskon. Jag går i klass 2C på
Tågarpskolan. Mitt favoritämne är matte 
och det ämne som jag tycker är lite 
mindre roligt är SO. På rasterna spelar vi 
fotboll. På min fritid umgås jag med
vänner. Vi brukar vara ute och spela 
fotboll eller så är vi inomhus och spelar
FIFA. Mitt favoritlag är Liverpool.

När började du spela fotboll? 
Jag började spela fotboll redan som liten
tillsammans med min storebror. När jag
var 4-5 år började jag i fotbollsskolan i
Arlövs BI. Nu spelar jag i P10. Vi tränar 

två dagar i veckan på måndagar och
onsdagar.

Varför just fotboll? 
Fotboll är roligt eftersom man få umgås
med sina kompisar. Vi har roligt
tillsammans och det är roligt att träna.
Våra tränare gör bra och roliga övningar.
Jag tycker att det är roligt att spela 
match. Jag gillar att spela yttermittfältare.
Att dribbla och få göra mål tycker jag är
extra roligt.

Varför gillar du ABI?
Jag gillar ABI för här kan jag träffa mina
vänner och göra det som jag tycker så
mycket om och det är just att få spela 
fotboll.

ABI:s 110-års firande………
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Nyheter från Burlövs Bostäder, ABI:s huvudsponsor……..

Kvarteret Ugglan, mitt i hjärtat av 
Arlöv

För varje dag som går växer kvarteret 
Ugglan allt tydligare fram. Redan till
årsskiftet beräknas den första etappen 
lägenheter stå inflyttningsklara och till 
våren 2020 är det inflyttning för andra 
etappen. Intresset är stort.

Så här anmäler du ditt intresse
Är du också intresserad av att bo i
kvarteret Ugglan? Uthyrningsprocessen
har startat och du är hjärtligt välkommen
att göra din intresseanmälan till oss på 
Burlövs Bostäder. Det finns två vägar att
gå:
Via vår hemsida.  Välj ”områden” på
”Mina sidor”.
eller
Skicka ett mejl till oss och berätta att du 
är intresserad samt hur stor lägenhet du 
skulle vilja ha.
Till alla dem som anmäler sitt intresse för 
en lägenhet i kvarteret Ugglan sänder vi 
en broschyr samt information om
tillgängliga lägenheters storlek och 
hyresnivå

Så här prioriterar vi
När vi fördelar lägenheter prioriterar vi
enligt en viss följd.
Interna kunder, det vill säga hos Burlövs
Bostäder redan befintliga hyresgäster, är
den grupp som i första hand får 
erbjudandet.
I andra hand går erbjudandet till externa
kunder, personer som står i Burlövs
Bostäders bostadskö, men som i nuläget
inte är befintliga hyresgäster hos oss.
Resterande lägenheter publiceras på vår
hemsida, tillgängliga för alla att söka.

Ugglan exteriört
Närmast parkeringshuset med 278 
platser, uppförs den första etappen
totalt 48 lägenheter med inflytt årsskifte
2020/2021. Nästa etapp, längs med

Elisetorpsvägen uppförs 55 lägenheter 
med inflytt våren 2021. Totalt innefattar
det nya området fyra huskroppar à fem

till sex våningar. Fasaderna består av
tegel med olika färger beroende på 
väderstreck. Exempelvis kommer
fasaderna mot innergårdarna att putsas
vita.
Mellan husen skapar vi vackra, gröna,
småskaliga stadsmiljöer med tilltalande
mötesplatser för såväl gammal som ung.

Ugglan interiört
Bostäderna i kvarteret Ugglan är 
moderna, välkomnande, ljusa och luftiga 
med generösa fönster. Såväl färgskalan 
som materialvalen är klassiskt sobra.
Golven är genomgående parkett.
Väggar är vita, klädda med slät väv.
Kök har vit kakel 10X30, vita köksluckor
och ljusgrå bänkskiva. Treor och fyror har
separat kyl och frys, övriga kombinerad 
kyl och frys. Vitvaror är vita.

Alla lägenheter är förberedda för 
diskmaskin och tvättpelare. Gemensam
tvättstuga finns.
Badrum är helkaklade med vita väggar
och grå klinkergolv. Dusch,
handdukstork, wc och tvättställ med vit 
kommod.

Fyrorna har gästtoalett.
Entré med grått klinkergolv närmast
ytterdörren.
Alla garderober är försedda med
skjutdörrar.
Bostäderna har öppen planlösning för 
kök och vardagsrum.
Alla lägenheter har balkong. Vissa har
två balkonger. Bostäderna på översta 
våningen har takterrass och balkong.
Boende i kvarteret Ugglan är garanterade
att få hyra parkeringsplats i 
parkeringshus om så önskas.
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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.�natex.se

Wash+Dry FLOOR FASHION  Wash+Dry FLOOR FASHION  



14

Spelarprofil………

Amanda
F/P 2011

Vem är Amanda?
Jag är en bra tjej på 8 år som gillar att 
spela fotboll. Jag bor i Arlöv.  Jag går 
i 2:a klass på Svenshögskolan. 

Jag tycker det är roligt att gå i skolan 
och mitt favoritämne är matte. På 
rasterna brukar vi spela basket eller 
fotboll och det är roligt. Förutom att 
jag spelar fotboll i ABI så dansar jag 
på Multiteket i Arlöv. 

När började du spela fotboll? 
Jag började spela fotboll för snart 
2 år sedan. Det är en bra och rolig 
grej att göra. När jag började i ABI 
så kände jag redan många i laget, 
en del från skolan. Jag är ensam 
tjej i laget men det är roligt. 

Varför just fotboll? 
Fotboll är en rolig sport. Det är roligt 
att spela i ett lag med killar. 

Det är även roligt att träna, spela 
matcher och göra mål. 

Min position är back och det gillar jag. 
Tränarna är mycket bra. Vi lär oss 
mycket. Ibland är de lite stränga men 
det är bra för vi behöver koncentrera 
oss när vi är på träningen. Att spela 
matcher är roligt och när mamma och 
pappa står och hejar på. Ibland är 
mina systrar också och tittar när jag 
spelar. 

Familj? 
Min familj består av mamma, pappa 
och tre äldre systrar som är 11 och 13 
år gamla. 

Varför gillar du ABI?
ABI gillar jag för att det är ett bra 
ställe. Här är bra spelare, gräsplaner, 
mål och tränare. Alla som man träffar 
är snälla. Kläderna och märket är fint 
samt att jag gillar klubbens namn. 

att
 går

an

Välkommen till CIRCKE K
i Arlöv,Kronetorpsvägen 8
(vid Burlövs Center)
Tel. 040 – 43 37 30
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LAG 2020

Seniorer

P05
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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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LAG 2020

P09

Fotbollsskola

P2010

P/F2011

P08PF06-07



19

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

Ledarprofil…
Adnan Balic
P/F 06-07
Vem är Adnan?

Adnan Balic är 22 år gammal och bor i 
Landskrona. Född i Västervik men 
uppvuxen i Landskrona. Jag har i hela 
mitt liv varit fotbollsintresserad. Jag har 
sysslat med olika aktiviteter samt att jag 
själv har spelat fotboll. Tränaryrket har 
varit en stor del av mitt liv genom åren. 
Det är min dröm att bli en bra tränare och 
lyckas och det är därför som jag lägger 
all fokus på det. 
Jag har varit idrottsledare- och 
ungdomsledare för barn- och ungdomar 
på Cityidrott i 5 år. Innan det var jag 
assisterande samt huvudtränare för 
andra klubbar inom fotboll, både för äldre 
spelare och yngre. Innan jag blev klar för 
ABI så var jag tränare för Landskrona 
BoIS P-08.
Anledningen till att jag sökte till Er klubb 
är för att jag vill satsa högre med 
tränaryrket samt på äldre spelare. 
Jag vill ha en ny utmaning då det finns 
både tjejer och killar i laget. 
Att få utvecklas i en annan ort som 
Arlövs BI kommer att vara en stor 
utmaning för mig men jag kommer att 
göra allt i min makt för att lyckas och 
göra det bästa med lagets utveckling. 

Jag vill att de skall lyckas inom fotboll 
och att laget skall utvecklas. Så klart vill 
man att en liten ort skall ta en stor plats 
inom fotbollen och att de i alla fall lyckas 
med att få fram en bra spelare till en 
större klubb. Viktigt är dock att man inte 
ser ner på någon spelare som spelar i 
en mindre klubb utan man ska hjälpa till 
att utveckla spelaren och göra det bästa 
för att spelaren skall lyckas. Jag skall 
försöka att utveckla mina spelare så att 
de blir bra fotbollsspelare men också så 
att de blir bra och positiva människor.

När blev du ledare och varför?
Jag har varit tränare sedan 2013. 
Fotbollstränare är min passion samt att 
min pappa som gick bort för snart 3 år 
sedan var involverad i fotboll. Han har 
även varit spelare och domare. 
Traditionen förs vidare.

Hur hittade du klubben ABI?
Jag såg att ABI sökte tränare. Jag ringde 
upp och hade ett par telefonsamtal med 
ordförande Jolanta och hade sedan ett 
möte med både Jolanta och lagledare 
Carola i laget. Vi kom överens om att 
detta passar oss alla och vi alla hade 
samma bild. Jag berättade hur jag ser på 
utveckling och vad som är viktigast samt 
hur vi skall arbeta.

Varför gillar du ABI?
Varför jag gillar ABI är för att sedan jag 
kom till klubben har människorna här 
som jag har träffat visat mig samt 
behandlat mig med respekt. De är alltid 
vänliga och de bryr sig om sina ledare. 
Att ha en aktiv ordförande i klubben är ett 
stort plus.

Jag vill att de skall lyckas inom fotboll 
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ABI arkiv….

ABI arkiv… P09

Hammarvägen 1 . 232 37 . 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,  motorcycklar,  båtar ed.

Investera i en effektiv reklamplats på ert fordon 

kolla vår hemsidan www.kipro.se
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 Jim Ringgenberg.
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 P05 laget..

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 2019
gick till Jim Ringgenberg

SABIKs ungdomspris  2019
gick till lag P05

SABIK – Sällskapet ABI Kamrater

SABIKs matchpris  2019 gick till 
Linus Roos och Kristijan Plivelic
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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……..

Följ referat från ABI:s matcher på 
Burlövs Nyheter!
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Halör Cup 2019………

P09

Jimmy ”Slice” Hansson
Herrlaget

Jimmy Hansson är 26 år gammal.
Uppvuxen i Arlöv med min familj, mamma,
pappa och två systrar. Jag är egen 
företagare och jobbar som plattläggare 
inom sten och plattsättning, JH Sten &
Anläggning.

Allt började i fotbollsskolan som liten. Min
mamma och pappa tog med mig ner till 
vallen för att få med mig i någon form av
aktivitet. Eftersom en fotboll var det bästa 
jag visste redan då som liten så var detta 
det självklara valet.

Jag trivdes dock inte så bra med åren i
laget och jag kommer ihåg att min
mamma ringde till Åkarp och nästan
tvingade mig dit och detta för mitt eget
bästa. Jag började spela i deras enormt 
duktiga P93 lag. Detta var det bästa som
kunde hända mig just då. Jag fick tillbaka 
glädjen för fotbollen och gjorde enorma
framsteg och utveckling. Vi spelade i
pojkallsvenskan och låg alltid i de högsta 
serierna och därav min utveckling som
fotbollsspelare.

Vid 15 års ålder hittade jag tillbaka till 
Arlöv och ABI. Jag ville prova på 
seniorfotboll och här har jag nu spelat      
i 12 år. 

Jag blev väldigt bra omhändertagen av   
de äldre spelarna speciellt Marcus
”Mackan” Johansson. Han tog med mig     
i gänget och gjorde att jag fick vara en 
del av den familjära klubben där allt 
startade som knatte. Idag står jag  som
kapten  för seniorerna och självklart  är 
det en ära att få leda laget. Denna
säsong har    vi Stefan Hoeing som
huvudtränare och han har varit med mig
i yngre år och fått se mig utvecklas både
som människa och spelare.

Jag känner mig faktiskt som en naturlig
ledare och det har alltid legat    i  min
natur och personlighet att lyfta  fram 
spelare och personer i min närhet.

Att få visa vägen som kapten för detta
lag denna säsong är en utmaning bara
det. Det känns bra att få göra detta med
Stefan, övriga ledare samt spelare. Men
en person som blir lite extra viktig att ha
med mig vid min sida är Linus Roos
eftersom han är Mr ABI him self.

Några andra som har varit viktiga för mig
är gamla profiler som Roland Grönvall
och Micke Strand som fortfarande är kvar
i laget. De var med redan när jag började
som 15-åring och de har varit med och
skapat den där familjära känslan som
behövs i en förening.

Jag ser fram emot en ny säsong och en 
ny resa med Arlöv som har siktet rätt och 
vi kommer att göra allt för att få fram ABI i
rampljuset igen.

Jag blev väldigt bra omhändertagen av
de äldr pel iell M

Det var en intensiv cup, med sju matcher mot
bra motstånd på tre dagar. 
Tyvärr saknade vi en del spelare och skulle
behövt lite mer avbytare för att orka med 
spelschemat.

Trots spelarbrist och sjuk ledare tycker jag vi 
klarade av det ok och killarna verkade ha det 
kul, vilket är det viktigaste!

Carola och Björn

Spelarprofil…
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ABI:s FOTBOLLSSKOLAABI:s FOTBOLLSSKOLKOLK A

Onsdagen den 22 april kl. 17:50 
är det inskrivning och träning för

2020 års fotbollsskola.
Fotbollsskolan är för flickor och pojkar födda 13, 14 & 15

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

. 17:50 . 17:50 
ör

14 & 15

. 17:50 Onsd
är de

Fotbollsskol

OnsdagenOnsdOnsdOnsd en den 22 april kl. 17:50 
nskrivning och träning

2020 års fotbollsskola.
r för flickor och pojkar födda

l kl. 17:50 en den 22 apriapri
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Spelarprofil…..

Klubbens verksamhet 2019….
Klubbens verksamhet under 2019
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 tyvärr inte upp-
nått målet som för 2019 var att stanna
kvar i division 5. Tyvärr degraderades
man till division 6. Tränarstaben valde 
att lämna sina uppdrag efter avslutat 
seriespel.
En ny tränarstab, Stefan Hoeing och
Sebastian Rasmusson engagerades
under senhösten och vi hoppas på att
detta skall innebära en nytändning som
för laget tillbaka till division 5.

Ungdomssidan har haft bra spelar-
underlag i de åldersgrupper vi har lag i. 
Tre spelare i P05 har nått så långt i sin
utvecklingskurva att de har spelat några 
B-lagsmatcher med seniorerna och en
av dem har till och med spelat en A-
lagsmatch. Roligt! Det ser ut som om
tendensen att vi tappar spelare och lag
i den mellersta och översta delen av
tonåren har brutits.
Detta måste vi jobba vidare på så att vi
får behålla våra spelare. 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.

Fotbollsskolan har under året haft för 
få barn varför åldersgrupperna måste 
slås samman för träning. Vi arbetar på 
att få ut information om fotbollsskolan 
mer aktivt på skolor och dagis och
hoppas, särskilt med tanke på den
stora nyinflyttningen till Arlöv, att 
fotbollsskolan återigen kommer att
blomstra.

Styrelsen har fortsatt att bevaka 
frågan om Kronetorpsvallens framtid.
Informationen från kommunen är
alltjämt knapphändig. 
Men vi kan konstatera att under hösten
började byggnationen av det nya badet
och att vi därmed blev av med vår
A-plan.
Såvitt vi vet finns det alltjämt ingen
lösning på var en ny fotbollsanläggning
skall ligga och när den skall börja
byggas. Det kan återigen konstateras
att processen är oerhört segsliten och
att det finns många frågor som styrelse
och verksamhetsansvarig kommer att
arbeta med efter årsmöte.
Under året har styrelsen bl.a. också
arbetat med ABI-läger, nya stadgar och
inte minst 110-årsjubileet.
Den av styrelsen initierade utbildningen,
SUP – i Skånebolls regi har fortsatt
under 2019. Utbildningen är dels rent
fotbollsmässig dels föreningsmässig.
Det är den fotbollsmässiga delen med
olika lag som prioriterats under året.
Det har även genomförts en HLR-
utbildning under året.
Vi har även satsat tid och resurser för
att öka kompetens och utbildningsnivå
hos våra ledare inom själva fotbolls-
verksamheten.

I december, i syfte att öka gemenskapen,
bjöds seniorspelare traditionsenligt på
glögg och julbord i klubbstugan.

Ekonomi – satsningar på punkt-
försäljning av Bingolotto på Burlövs
Center vid speciella omgångar eller
inför stora helger visar bra resultat.
Även våra två drivar med kakförsäljning 
har gett ett bra tillskott i kassan.

Vad gäller Sponsorer så var vår
huvudsponsor, Burlövs Bostäder AB, oss
trogna även 2019. Nordic Sugar AB 
fortsatte även att stödja oss som
storsponsor samt övriga sponsorer som
man kan hitta på ABI:s webbsida.
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 vår sponsorgrupp, skall ge 
resultat i framtiden. 

Idrottslyftet - Vi har även under året varit 
aktiva i olika Nätverk, fotbollsnätverket 
med Malmö FF, Skåneidrottens nätverk
och Skånebolls nätverk.

Vi har även bedrivit Nattfotboll i Arlöv i 
samarbete med LB07 med många
deltagande ungdomar mellan 15-19 år.
Detta kommer vi att försöka fortsätta 
med om vi finner sponsorer till 
projektverksamhet som Nattfotboll som
når ungdomar i Arlöv som inte deltar i det
vanliga föreningslivet.

Styrelsen

ABI arkiv…
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Lavdim
Pojkar 5-7 år

Vem är Lavdim?
Lavdim är 33 år gammal och är pappa till 
två söner, Liam 5 år och Dion snart 2 år.
Jag arbetar som elektriker på Eitech i
Lund.
Fritidsintressen?
Mina intressen är fotboll och mitt
favoritlag är AC Milan. Jag har följt dem
sedan jag var barn.
Att resa och att få umgås med min familj 
och vänner är det viktigaste intresset jag
har.

Hur länge var du aktiv spelare, har du 
funderingar på att börja sela igen?
Jag började spela som sexåring i
Landskrona Bois. Därefter flyttade
familjen till Arlöv och jag började spela i
Arlövs BI för P86. I ABI spelade jag 
fotboll fram tills att jag fyllde 22 år.
Därefter började jag spela för Liria IF
i Malmö. Idag spelar jag korpenfotboll

en gång i veckan i Lund.

När blev du ledare och varför?
Eftersom fotboll ligger mig varmt om
hjärtat och när min systerson Erion i P09 
började spela i ABI väcktes mitt intresse

för ledarrollen.
Nu när min son Liam har börjat i 
fotbollsskolan så blev det en självklarhet
att jag skulle hjälpa till.

Varför gillar du ABI?
ABI är en del av min uppväxt. Mina bästa 
år som ungdom tillbringade jag på ABI:s 
fotbollsplaner.
ABI:s ledning har gett Arlövs ungdomar
ett andra hem där glädje, vilja och tårar
har varit närvarande vid varje match.

ill
2 år.

lj
ag

r du

en gång i veckan i Lund.

SalongValencia
Bergsgatan 44, Malmö      040 – 92 77 31

ABI arkiv… P2010

j
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www.docusyd.se
www.docushop.se

ABI arkiv… P08
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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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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Git Riboe
kansli@arlovsbi.se

Material-, Webb- och
Fotbollsskoleansvarig

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

Sponsring

Roland Grönvall
sponsor@arlovsbi.se

Funktionärer

Gunnar Carlsson

Jolanta Monsert
jolanta.monsert@arlovsbi.se

Jim Ringgenberg
jim@arlovsbi.se

Git Riboe                      Linda Håkansson 
abicupen@arlovsbi.se

Cup-gruppen

Kansliet
Verksamhet

Verksamhet
Ekonomi

Fotbollsutskottet
Fotbollsansvarig

Domaransvarig

Gunnar Car Car ar Car C larlar ssolssol n

Git Rt Rt iboe

Verksamhet

Valberedningg

Sebastian Rasmusen Mathias Johansson             Björn Häggsgård               
valberedningen@arlovsbi.se

BjBjB örnörnör  Häggsgård 

Jolanlanl ta Monsert

EkEkE onomi

Git Rt Rt iboiboi e

Kenhs Larsson              Stefan Hoeing     Sebastian Rasmusen
fotbollsutskott@arlovsbi.se

Rolanlanl d GrönvallvallvalAnniknniknni a Berlrlr ilil n Sin Si ven

Jim RJim RJi inini ggenberg    Sebastianiani Rasmusen

g

 Stefefe afaf n Hoeing 

Event

Linda Håkansson
evenemang@arlovsbi.se

Jeanette Hoeing      Rebecka Klint
kiosk@arlovsbi.se

ABI-Kiosken

 Linini da Håkansson

Revisor

Carola Beijer 

S basti R

g

KeKeK nhs Larssoarssoar n
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Bildarkiv . 

ABI:s Ledare 2020

BilBilBi darkiv .

ABI:s Ledare 202020 0

Seniorer, HERR P05

P/F 06-07 P08

P09 P2010

FOTBOLLSSKOLAN 2012-2015

Björn Häggsgård      Besim Djemsiti
TRÄNARE                    TRÄNARE

Joakim                    Mikael Wikander    Mathias Persson
Christiansen          TRÄNARE                  TRÄNARE
LAGLEDARE

Fredrik Jönson        Bo Svensson           Maria Knezovic Göran Vansca Martin Ström
TRÄNARE                 TRÄNARE LAGLEDARE           MÅLV.TRÄNARE      TRÄNARE

Adnan Balic
TRÄNARE

Linda Persson
LAGLEDARE

Jim Ringgenberg
HUVUDTRÄNARE

Marie Lambrén
LAGLEDARE

Lavdim Zequiri
TÄNARE

Sebastian 
Rasmusen
ASS.TRÄNARE

Stefan Hoeing
HUVUDTRÄNARE

Roland Grönvall
LAGLEDARE

Mikael Strandh
MÅLV.TRÄNARE

Git Riboe 
LAGLEDARE

FrFrF edrdrd irir kiki Jönson 

Marierier Lambrén

Maririr aiai KneKneK zovioviov cici

Joakimimi M

P/F 2011

Mårten Hansson
TRÄNARE

Mattias Linde        Rebecca Klint Linde
TRÄNARE                LAGLEDARE

Mikiki ael Strandh Rolanlanl d GrönvallvallvalSebastianianiStefan Hoeineinei g énénJim RJim RJi inini ggenbergg Alexandra Lambrén
LAGLEDARE

Carola Bejier
LAGLEDARE

Adnan Balic Bo Svensson Göran VanVanV sca Martintinti  Ström

BBesim DjemsDjemsD itiBjBjB örnörnör  Häggsgård d n Linini da Perssorssor n Mathias ias i Perssorssor nnMikiki ael WiWiW kiki ander  MM r  M

M ttia  Lind  Rebecca KlinKlinK t Lint Lint d R Lavdi Zeq i i Mårten Hansson

l Git Rt Rt iboel
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Jolanta Monsert
Ordförande

Linda Håkansson
Vice ordförande

Annika Berlin Svensson
Ledamot

Roland Grönvall
Ledamot

Karl Fredrik Hjertberg
Ledamot

Rebecka Klint
Suppleant

Jeanette Hoeing
Suppleant

styrelsen@arlovsbi.se

Jea ett H i

J l ta M t Linini da Håkansson

Reb ka Kl Kl K ilil t

Rolanlanl d GrönvallvallvalAnniknniknni a Berlrlr ilil n Sin Si vensson Kenth Larsson
Ledamot 

Huvudsponsor:

Sponsor:

Storsponsor:

Malin Johnsson
Adjungderande

Samarbetspartner:

KeKeK nth Larssoarssoar n

Hammarvägen 1 • 232 37 •  Arlöv • 040-77032
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NÄRABI
Cupen

ABI arkiv…. Från 110-års firandet…..

Ringtjänst i Arlöv
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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!

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. 

BLI    SPONSOR

- Utan sponsring har ideella föreningar med breddverksamhet för alla ingen chans! -

Arlövs Boll & Idrottsförening har i över 110 år bedrivit fotbollsverksamhet
för barn, ungdomar och vuxna.

En av våra målsättningar är att erbjuda dessa en intressant, utvecklande och fostrande 
fritidssysselsättning samt hålla avgifter på så låg nivå att alla barn och ungdomar har 

råd att vara med i det gemenskap som föreningslivet erbjuder.

Vi är oerhört beroende av våra samarbetspartners stöd.
Om Ni också vill vara med och bidra till fotboll för alla i Arlöv, vänligen 

kontakta kansliet för närmare information om samarbete, kansli@arlovsbi.se 
.

Ni kan också kontakta oss på mail:sponsor@arlovsbi.se




