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ABI BLADET          2021     

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

HUVUDSPONSOR
2021

Augusti- Årgång 32

STORSPONSOR
2021

1909             2021             

SAMARBETSPARTNER
2021

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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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
Postadress: Badhusvägen 9, 232 37 Arlöv
E-post: info@arlovsbi.se
Hemsida: www.arlovsbi.se
Tel: 040-43 05 66

Bankgiro: 578 - 4624

Kanslitider
Tisdag   :                                       17:30 – 20:30
Onsdag: 17:30 – 20:30

Kanslipersonal: Git Riboe
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.

2020 har varit ett mycket  annor-
lunda år för oss alla, präglat  av 
COVID-19 och alla har vi fått 
anpassa våra verksamheter 
beroende på rekommendationer  
från Folkhälsomyndigheten.

Detta har haft en stor inverkan på 
föreningslivet och dess verksam-
heter samt  möjligheter till intäkter. 
Seniorverksamheten har gått på 
halvfart, utan publik och event har 
det varit en utmaning att hålla allt 
igång. 

Som tur är har vi kunnat bedriva    
barn- och ungdomsverksamheten 
nästan som vanligt.

Våra duktiga och engagerade  
ideella ledare har anpassat 
träningarna till distanserade  
övningar och de få matcher/serier 
som spelades genomfördes utan 
publik.

Dock har vi märkt ett minskat 
deltagande i våra aktiviteter som   
har berott på olika faktorer. 
Rädsla för COVID gjorde att en      
del föräldrar valde att inte skicka 
barnen till träningarna eller att    
börja i föreningen.

I mitten av 2020 har vi förlorat        
ett P07 lag p g a brist på spelare.   
Laget fick läggas ner och alla    
kände det som stort nederlag.     
Men man skall ha tilltro till  
ungdomar – ett par drivna P07 
pojkar beslutade sig att återskapa 
laget och nu är  P07 igång igen    
med större antal deltagare än   
innan.

Under hösten har vi också startat   
ett tjejlag, Flickor 2008-2009.      
Även här på  initiativ från  ett par  
tjejer. De är få än så länge men        
vi tränar oavsett hur många som 
kommer. 

Tjejerna räknar att till våren kommer 
dem att ha tillräckligt med spelare 
för att delta i seriespel.

Vi kunde även under större delen   
av året bedriva vårt projekt 
NATTFOTBOLL för pojkar 15-19 år 
med stort deltagande av  
kommunens ungdomar.                                
Tyvärr fick vi avbryta verksamheten, 
som bedrevs inomhus p g a nya 
regler för inomhusaktiviteter under 
pandemin. Men vi hoppas att kunna 
återuppta projektet så fort 
situationen förändras. 

Så, trots allt tråkigt som pandemin 
har orsakat har vi  haft en del ljus-
glimtar i föreningen och vi alla 
kämpade på med siktet på 2021.

Lättnaderna som kom succesivt har 
välkomnats av alla i föreningen och 
att verksamheten i första hand 
kommit igång för ungdomarna. 

Seniorverksamhet fick vänta lite 
längre på seriestarten och glädjen        
att komma igång var stor. 

Vi behåller alla försiktighetsåtgärder 
för att motverka eventuellt återfall av  
spridning av COVID inom idrotten. 
Speciellt med hänsyn till den nya 
Delta varianten som drabbar i större 
utsträckning yngre personer och 
även barnen.

Vår positiva syn på 2021 har dock 
fått sig en törn med hänsyn till 
idrottsplatsens framtid. Kommunens 
rivningsplaner av gamla badhuset  
har inte tagit hänsyn till det faktum 
att gamla badet och idrottsplatsen är 
sammankopplade vad gäller viktiga 
drift funktioner.

Läs mer om detta på sidan 12 & 13.
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Knatteliret 2016 på Kronetorpsvallen………ABI  Sponsorer

7-9 augusti

Fotbollsskolan 
2015-2016: Onsdag 18:00-19:00

P2014 Tisdag, Torsdag 18:00-19:00

P/F 2012/2013 Onsdag 18:00-19:30

P/F 2011 Tisdag, Torsdag 18:30-19:45

P/F 2010 Måndag, Onsdag 18:00-19:30

P2009 Tisdag, Torsdag 18:00-19:30

F2008/2009 Tisdag, Torsdag 18:00-19:30

P2008 Tisdag, Torsdag 18:00-19:30

P2007 Måndag, Onsdag 16:00-17:30

Herrar:         Tisdag, Torsdag 19:00-20:30                       

www.docusyd.se
www.docushop.se

Träningstider på Kronetorpsvallen 2021

Följ referat från ABI:s matcher på 
BurlövsNyheter!
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Verksamhetsberättelse …..
Ännu ett verksamhetsår är till     
ända och här skall vi försöka 
redovisa det viktigaste som hänt 
under året.

Covid-19 har påverkat vår 
verksamhet negativt hela året.      
Det gäller först och främst det 
fotbollsmässiga men även i viss  
mån det ekonomiska.

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

Herr Seniorerna har påverkats 
värst av pandemin. Seriespelet 
drog inte igång förrän till 
sensommaren/hösten, vilket 
resulterade i att serien avgjordes 
med enkla möten mellan lagen. 
Laget uppnådde dock målet att 
kvala uppåt till division 5. Tyvärr 
blev kvalet för svårt och laget 
kommer att fortsätta att spela i 
division 6. Laget tränades under 
säsongen av Stefan Hoeing och 
Sebastian Rasmusson.  

Ungdomssidan har haft bra 
spelarunderlag i de åldersgrupper 
vi har lag i. Vi tappade tyvärr vårt 
P05-lag. Vi trodde att tendensen 
med att vi tappar spelare och lag i 
den mellersta och översta delen 
av tonåren hade brutits, men så   
är tyvärr inte fallet. Detta måste vi 
jobba vidare på så att vi får 
behålla våra spelare. Mycket 
glädjande är dock att vi fick 
tillbaka vårt P07-lag samt att vi 
fick ett flicklag, F08/09. 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 
föreningslivet.

Fotbollsskolan har under året 
fortgått med många barn i de olika 
åldersgrupperna. Arbetet med att 
få ut information om fotbollsskolan 
mer aktivt på skolor och dagis har 
gett resultat.

Mer om fotbollsverksamheten 
2020 för de olika grupperna kan  
ni läsa om under respektive 
sektionens verksamhets-
berättelse.

Styrelsen har fortsatt bevaka 
frågan om Kronetorpsvallens 
framtid. Styrelsen finns 
representerad i kommunens 
arbetsgrupp rörande rivning av 
den gamla badanläggningen. 
Detta är viktigt eftersom badet  
och vår klubbstuga är samman-
byggda.
Informationen från kommunen 
rörande framtiden är alltjämt 
knapphändig. 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 styrelsen och 
verksamhetsansvarig kommer att 
arbeta med efter årsmöte.
Under detta märkliga år har 
styrelsen i övrigt mest arbetat 
med att hålla igång verksamheten 
samt att bevaka föreningens 
ekonomi.  

På grund av rådande situation   
har inga utbildningar eller gemen-
samma aktiviteter kunnat genom-
föras. Styrelsen har dock tilldelat 
samtliga lag  en liten summa 
pengar för att kunna ha en 
gemensam mindre aktivitet, t.ex. 
en pizzakväll.  

En ny kanslist, Git Riboe, 
anställdes på deltid. Git har 
arbetat två kvällar i veckan och 
har inneburit en mycket 
välkommen avlastning och hjälp 
för ledare och styrelse.  

Ekonomi – punktförsäljning av 
Bingolotto på Burlövs Center vid 
speciella omgångar eller inför 
stora helger har inte kunnat 
genomföras. Genom ett stort 
engagemang från våra ledare, 
spelare och föräldrar lyckades vi 
trots allt sälja ett stort antal 
Bingolotter inför uppesittarkvällen, 
vilket hjälpt vårt resultat.

Vårt samarbete med Stanno och 
Sportringen fungerar mycket bra. 

Vad gäller Sponsorer var vår 
huvudsponsor, Burlövs Bostäder AB, 
oss trogna även 2020. Nordic Sugar 
AB fortsatte även att stödja oss som 
storsponsor. 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.

Styrelsens sammansättning har 
under året varit: Jolanta Monsert -
ordförande, Linda Håkansson – vice 
ordförande, Annika Berlin Svensson 
– ledamot, Karl Fredrik Hjertberg –
ledamot, Roland Grönvall – ledamot, 
Kenth Larsson – ledamot, Jeanette 
Hoeing – suppleant, Rebecca Klint –
suppleant.
Styrelsen har under året haft 10 
möten. Ett stort antal frågor har 
behandlats via e-post.

Till sist vill Styrelsen framföra ett 
stort TACK till spelare, ledare, 
funktionärer och alla som har på 
ett eller annat sätt varit delaktiga i 
föreningens arbete under 2020.
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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.

RING OSS PÅ 040 – 44 21 90

Tyvärr p g a pandemi kunde vi inte genomföra 2020-års Medlemsbingo som under tidigare och inga 
bilder som vi kan presentera i årets ABI Bladet kunde tas.

Vi gratulerar alla som har vunnit i slutdragningen 2020.

Ett stort tack till 
Söderslätts El

som sponsrat våra ungdomslag 
med fina portabla 
avbytarbänkar.



Lag….F2008-2009 – Flickor 12-13 år
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Hösten 2020 startade laget upp. En 
tjej vid namn Evelina som skall fylla 
13 år, är tjejen som var mest 
drivande för att försöka få igång ett 
tjejlag. Efter en del smskontakt med 
Annika, bestämdes det att de tjejer 
som var intresserade av att börja 
spela fotboll var välkomna till klubb-
stugan på ABI för ett litet möte.

Här fanns Annika, Git, Sebastian   
och Stefan på plats som berättade 
lite allmänt om klubben och hur    
man såg på detta med ett flicklag 
vilket vi alla var positiva till. 
Tyvärr kom inte så många tjejer på 
mötet men samtidigt ville man inte 
bara släppa taget om dem som   
hade tagit sig tiden att komma när  
de nu visat intresse att de ville börja 
spela fotboll.     

Sebastian, dåvarande assisterande 
tränare i herrtruppen, startade      
upp träningarna med tjejerna med 

Annika som hjälpte till. Detta var     
på höst/vintern och snart så blev    
det för kallt att träna utomhus plus  
att grusplanen inte gick att springa  
på då den var så hård.                  

Man började därför att träna inom-
hus i Lillevångshallen.  Annika tog 
härmed över träningarna helt med 
hjälp av Bosse från och till. Det 
kommer mellan 7-9 tjejer varje 
träning och  alla verkar trivas i laget 
och med sina tränare. De tycker att 
tränarna gör bra övningar och 
förklarar bra. Tjejerna kämpar varje 

träning och gör verkligen sitt bästa 
för att utvecklas på det de får lära sig. 

De hade olika anledningar till att de 
började med fotboll. Någon såg sin 
bror börja spela fotboll och ville då 
själv testa på det. Information gick ut 
i skolorna att man skulle starta ett 
tjejlag i Arlövs BI och någon blev 
intresserad och ville provade på det. 
En annan har spelat i en annan klubb 
innan man flyttade till Arlöv. Det visar 
sig att övningarna här är mycket 
roligare. En tjej blev övertalad av sina 
kompisar att följa med och hon är 
med än idag på träningarna. 

Nu hoppas både tjejerna i 
F2008/2009 och klubben på att de 
kan bli ännu fler tjejer i truppen så att 
man kan börja spela 
träningsmatcher. Vi får se vad år 
2021 har att bjuda på. 

Spelarprofil ….. Evelina Barisic , F2008-2009
Evelina heter jag och bor på 
Rapsvägen i Arlöv. Där bor jag 
tillsammans med min mamma,    
pappa och två äldre systrar.         

Jag skall fylla 13 år. Skolan jag går   
på heter Humlemadskolan, där går   
jag i 6:e klass och trivs bra i skolan. 
Jag gillar när vi har idrott i skolan.   
Det är roligt och skönt att få röra på 
sig speciellt om man har suttit ner hela 
dagen på de andra lektionerna.                                       
När vi har mattelektioner är det inte 
lika roligt. På min fritid umgås jag   
med mina vänner. Vi går runt och 
snackar, spelar fotboll ibland.                     
Jag tycker det är roligt med folkdans. 
Förr spelade jag även basket men   
det gör jag inte längre. 

Fotboll tycker jag är roligt så förra  
året bestämde jag mig för att ta tag     
i detta och försöka få igång ett tjej-
lag igen i Arlövs BI. Jag pratade    
med några kompisar och skickade   
en del sms till Annika som är ledare  

i ABI och berättade om mina planer. 
På den vägen är det att jag började 
spela fotboll i ABI.                     

Fotboll är så roligt och intressant.    
Det finns mycket att lära sig.           
Jag trivs bra i laget, vi har bra en 
sammanhållning i laget och alla  
verkar tycka att det är roligt. Det 
fungerar bra med våra tränare som   
är duktiga på att förklara övningarna 
för oss och tror på oss. Skottövning   
är det jag tycker är roligast och jag   
vill helst spela på mittfältet. 

Jag gillar ABI för att det verkar vara  
en bra klubb och som har valt att ge 
oss en chans och ta hand om oss 
tjejer. 
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P05Nu har vi ett tjejlag igen! …………….. Ledare: Ajla & Nicole, F2008-2009

VILL NI SPELA FOTBOLL!!

Vi är ett gäng tjejer födda 2009 & 2008 
som vill bli fler

Vi tränar tisdagar och torsdagar 
kl. 18:00 – 19:30  på ABI, 

Kronetorpsvallen, Badhusvägen 9.

Våra tränare heter Ajla & Nicole.

Hoppas vi ses!!!!

Nicole Okmazic Lindoff
Jobbar för närvarande inom LLS  och 
skola/förskola.

Nicole spelade fotboll från 6 års ålder 
till hon var 8 år i MFF.                     
Nicole har alltid gillat att spela fotboll 
så efter att alltid sparka boll började 
hon spela i Oxie SK när hon var 14 år. 

Fick dessvärre sluta efter en knä-
skada när hon var 17 år.

Ajla Velic Lundin
Jobbar för närvarande inom vården, 
färdigutbildad undersköterska till 
hösten 2021. 
Ajla har spelat fotboll sedan 7 års 
åldern i dåvarande Gullviksborg IF. 
Började spela i BK Olympics damlag 
som 15 åring. Slutade kort därpå och 
spelade resterande tid i Heleneholms 
SK damlag.

Slutade spela vid 19 års åldern då 
hon började studera på universitetet. 
Men alltid haft kärleken och intresset 
för fotbollen.
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ABI fostrad spelare i Premier Leauge ……..

Vi gratulerar 
Pontus Jansson 

och hans klubb Brentford FC 
till avancemang 

till Premier League

Vi är stolta över Pontus som har börjat sin fotbollskarriär i 
ABI:s fotbollsskola och varit en framträdande 

ungdomsspelare till 16 årsålder då han började sin resa som 
fotbollsproffs.

Vi önskar Pontus och hans klubb 
lycka till.

Stolta sponsorer
till Arlöv ABI 
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Seriespel 2013

NY BILD MÅSTE TAS

HERRTRUPPEN 2021

Alexander Brannefalk

Född: 1990 
Antal matcher: 100
Antal mål: 24
Moderklubb: Kyrkheddinge
Position: Mittfältare

Johan Westerdahl

Född: 1994
Antal matcher: 72
Antal mål: 15
Moderklubb: Heleneholms IF
Position: Mittfältare

Arben Krasniqi

Född: 1991
Antal matcher: 98
Antal mål: 21
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Muhedin Sogojeva

Född: 1992
Antal matcher: 204
Antal mål: 18
Moderklubb:  Arlövs BI
Position: Back

Erik Freij

Född:  1990
Antal matcher: 131 
Antal mål: 54
Moderklubb: Klagshamn
Position: Anfallare

Haris Tuzlic

Född: 1997
Antal matcher: 4
Antal mål: 0
Moderklubb: MABI
Position: Anfallare

Fredrik Persson

Född: 1994
Antal matcher: 38
Antal mål: 0
Moderklubb:  Husie IF
Position: Målvakt

Melker Hansson

Född: 2000
Antal matcher: 46
Antal mål: 2
Moderklubb: Husie IF
Position: Målvakt

Boban Djuric

Född: 1988
Antal matcher: 5
Antal mål: 0
Moderklubb: BK Olympic
Position: Back

Taleb Bdeir

Född: 2002
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: FC Rosengård
Position: Mittfältare

Linus Roos

Född: 1991
Antal matcher: 326
Antal mål: 54
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Markus Klevenborn

Född: 1991
Antal matcher: 15
Antal mål: 0
Moderklubb: Husie IF 
Position: Back

Arash Saleh

Född: 2000
Antal matcher: 168
Antal mål: 34
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Ali Alawieh

Född: 2002
Antal matcher: 44
Antal mål: 7
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Robin Larsson

Född: 2004
Antal matcher: 
Antal mål: 
Moderklubb: Arlövs BI
Position:  Mittfältare

Felix Dahlén

Född: 2002
Antal matcher: 16
Antal mål: 1
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Sebastian Håkansson

Född: 2002
Antal matcher: 20
Antal mål: 9
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare

Simon Malmberg

Född: 1993
Antal matcher: 42
Antal mål: 14
Moderklubb: Kyrkheddinge
Position: Back

Brian Hoeing

Född: 1996
Antal matcher: 85 
Antal mål: 36
Moderklubb: Arlövs BI
Position:  Anfallare

Daud Azraq

Född: 2002
Antal matcher: 17
Antal mål: 0
Moderklubb: BK Flagg
Position:  Mittfältare

Dekan Aco Ståhl

Född: 1990
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb:  Linero IF
Position: Ytterback
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Shervin Asadi

Född: 2002
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Åkarps IF
Position: Mittfältare

Herrlaget 2020………

HERRTRUPPEN 2020

Säsongen 2020 började bra. 

Träning tre dagar i veckan med bra 
träningsnärvaro. Vi spelade 
träningsmatcher och var med i DM 
med blandade resultat. Spelet 
började sitta och vi var laddade för 
seriespel. Målsättningen för 2020   
var att ta sig upp till division 5.

Men då fick vi plötsligt en pandemi    
i världen som satte rejäla käppar i 
hjulet för oss. Vi fick lov att träna  
men, vi fick inte spela tränings-
matcher och seriespelet på våren 
blev helt inställt.                         
Ledare och spelare försökte att   
hålla motivationen uppe men när 
tiden bara gick och man inte fick 
spela matcher så var det svårt att 
hålla denna uppe. 

Sommaren kom och i juni fick vi 
äntligen börja spela träningsmatcher 
igen och seriespelet kom igång 8 
augusti. Den känslan att få spela 
matcher igen var fantastisk.             

Vi gjorde bra ifrån oss under hösten. 
Så pass bra att vi tog oss hela vägen 
till kval och hade stora chanser att ta 
klivet upp i division 5.

Vi gjorde bra matcher under kvalet 
med fina resultat.                         
Laget som vi skulle möta för att göra 
upp om vem som skulle få platsen i 
division 5 hette Allerums GIF.        
När vi möte dem på hemmaplan  
vann vi 2-1. Sista matchen som var 
avgörande spelade vi på bortaplan. 
Vi hade otroligt bra förutsättningar  
för att ta hem detta. Killarna var 
taggade men där fanns även mycket 
nerver med i spelet. Tyvärr lyckas vi 
inte hela vägen i sista matchen utan 
Allerums GIF är dem som går 
vinnande ifrån sista omgången i 
kvalet och får platsen i 5:an.

Givetvis var vi alla besvikna. Vi var  
så otroligt nära. Trots detta, var och 
är stämningen i laget väldigt bra. 

År 2021 börjar dock inte lika bra  

som året innan. Vi har inte fått     
träna nu under en period. Dock har 
de släppt på den restriktionen och 
truppen är på G

Tränarduon Stefan Hoeing och 
Conny Håkansson är de som leder 
truppen i år. Mikael Strandh fortsätter 
som målvaktstränare, Roland 
Grönwall och Git Riboe fortsätter som 
lagledare även 2021.

Om allt går som planerat så startar 
serien i juni månad. Vi har en bra 
trupp i år och har fått en del nya 
spelare. Vi har stora chanser att gå 
hela vägen och ta klivet upp i division 
5. Vi är taggade och givetvis sugna 
på revansch.

Vi ser fram emot att se er på 
Kronetorpsvallen för vi behöver ert 
stöd. 

Bästa hälsningar ledarna. 

Conny Håkansson 
ASS.TRÄNARE     

Stefan Hoeing
HUVUDTRÄNARE       

Roland Grönvall
LAGLEDARE

Mikael Strandh
MÅLVAKTSTRÄNARE

Git Riboe
LAGLEDARE

Tränare Januari –Juni 2021

Mathias Francis Larsson

Född: 1996
Antal matcher: 124
Antal mål: 11
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Back

Sebastian Nilsson

Född: 1993
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Kyrkheddinge
Position: Back

Mohammad Hassan Sheet

Född: 2001
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Prespa Birka
Position:  Back

Tränare Juli –December 2021

Conny Håkansson 
HUVUDTRÄNARE

Jimmy ”Slice” Hansen
ASS. TRÄNARE

Ledarstaben Herrar 2021

Andreas Svensson

Född: 1998
Antal matcher: 0
Antal mål: 0
Moderklubb: Arlövs BI
Position: Mittfältare
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ABI:s historia och framtid…….

Från Spilepengen genom  
Pilevallen till Kronetorpsvallen 
till ???........

1909-2021 Hela storyn om Arlövs 
fotboll började egentligen redan 
1904. Då var det några läroverks-
grabbar med en H. Juhlin i spetsen 
som ”salade” till en miniatyr fotboll. 
På den sparkades efter bästa        
förmåga och intresset ökade snabbt. 
Sent på hösten samma år var man 
redo att bilda förening. 
Med på den tiden fanns en grabb 
som under många år lät tala om sig    
i ABI sammanhang nämligen Axel 
Persson även kallad ”Vide Per”.    
Den nya föreningen fick namnet 
Arlövs Boll- & Idrottsklubb. Något 
tävlingsutbyte existerade inte under 
det första året. 1905 fixade spelarna 
själv en plan på ”Spilepengen”. 
Wagonfabriken skänkte målstänger 
och första tävlingsmatchen kunde 
spelas.

Motståndare var ett Limhamnslag  
vid namn ”Swithiod” vilka vann med 
4-1. När man mötte samma lag i en 
revanschmatch blev det ett snöpligt 
slut. Matchen fick brytas på grund   
av att man sparkade sönder två 
bollar och inga fler fanns att tillgå.

Arlövs Boll- & Idrottsklubb försvann 
och delades upp i två föreningar, 
”Viktoria”, vilken dock snabbt 
försvann samt ”Bollklubben Svea” 
vilken bildades den 14 oktober 1909, 
som är den dag då vår förenings 
historia startar.

Under några år fungerade klubben   
bra, men så kom bakslagen. Vi 
förlorade vår plan, ekonomin blev 
dålig och det gick raskt utför. Men 
några eldsjälar fanns kvar och dom 
gav inte upp. Året var nu 1913 och 
”Bollklubben Svea” byte namn till 
Arlövs Boll- & Idrottsförening”.

Detta blev en injektion. 
Medlemskap  i Svenska Fotbolls-
förbundet, deltagande i Malmö-
serien där laget delade andra 
platsen, en provisorisk plan på 
”Heden” (mer känd idag som 
Pilevallen) som gästerna kallade 
”Berg & Dalbanan. Säkerligen en 
riktig bedömning, inga hemma-
matcher förlorades.                 
ABI:arna visste var tuvorna fanns.

Tack vare tillmötesgående från
Sockerbolagets patron Wesner
kunde man för en billig peng 
arrangera och iordningställa en ny 
fotbollsplan på Heden år 1917. 
Denna idrottsplats användes flitigt 
alla dagar i veckan till såväl fotboll 
som allmän idrott.

1977 fick ABI av  fritidsnämnden 
tillgång till en källarlokal på 
Betlehemsgatan. För första gången   
i klubben historia hade man en 
klubblokal värd namnet.

1991 tog kommunen beslut om att 
bygga en ny idrottsplats i anslutning 
till Burlövsbadet, ett arbete som 
påbörjades för att avslutas och vara 
klart till vårsäsongen 1993 -
Kronetorpsvallen .

1992 blev alltså sista året på 
Pilevallen

1993 invigdes Kronetorpsvallen och 
har varit ABI:s hemmaarena  sedan 
dess.
Många barn, ungdomar och vuxna  
har idrottat eller besökt  Kronetorps-
vallen i samband med träningar, 
matcher och event i ABI:s regi.
Klubbstugan är en välbesökt plats av 
våra barn- och ungdomsspelare där 
man kan slappna av innan eller efter 
träningen.  Fika innan eller efter 
matchen är ett populärt sätt att 
umgås på och skapa kamratanda 
bland barnen.

Sedan 2009 har ABI efterfrågat en 
konstgräsplan på Kronetorpsvallen  
men kommunen hänvisade till att 
man kommer att flytta idrottsplatsen  
då det nya badhuset blir av. Det tog 
”bara” nästan 10 år för kommunen 
att spika bygge av badhuset och 
äntligen besluta var badhuset skall 
upprättas.
Under dessa år fick ABI med 
begränsade möjligheter att träna på 
konstgräsplanen i Åkarp.  Endast 
våra seniorer och äldsta lagen kunde 
ta den möjligheten p g a sena tider 
som ABI kunde förfoga över. 
Det var inte bara problematisk med 
tider utan även själva möjligheten för 
barnen och ungdomar att ta sig till  
Åkarps konstgräs men även för 
tränarna att frakta med sig 
utrustningen som behövdes. Inte alla 
har tillgång till bil så transportmedel  
var cykel. Kändes lite som ABI på  
30- 40-talet då spelarna cyklade till 
Landskrona att spela match.

Trots en del påtryckningar och 
efterfrågan från ABI om konstgräs i 
Arlöv har kommunen inte ansett att 
detta var värt den ekonomiska 
investeringen som krävs för 
konstgräs.
Allt skulle ordna sig när man flyttade 
till den nya idrottsplatsen som ingen 
visste eller ville besluta var den skall 
placeras.
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ABI har försökt att bli involverade i 
kommunens planer för nya badet 
eftersom det skulle ha en stor 
påverkan på idrottsplatsen och  
ABI:s verksamhet.

ABI:s styrelse har vid ett par tillfälle 
påpekad för kommunen att det var 
viktigt att man tog ett beslut om 
idrottsplatsen i samband med 
beslutet om det nya badet.

Vid ett par tillfälle har kommunen 
bett ABI om synpunkter angående  
presenterade förslag på placering 
och antal fotbollsplaner på den nya 
idrottsplatsen som skulle skapas. 
Vi påpekade för Kommunen vikten 
att idrottsplatsen skulle placeras i 
närheten av badet samt den nya 
skolan som planeras på Kronetorp.
Men det verkar inte som att våra 
synpunkter har något gehör. Inte 
en enda gång har kommunens  
projekteringsansvariga kontaktat 
oss för en dialog och diskussion       
inför beslutsfattande.

2020 påbörjade man bygget av det 
nya badhuset och ABI blev av med  
huvudplanen och läktaren.
Utan förvarningl har man inhägnat 
område och påbörjat arbete.

På frågan hur det är med flytten av 
idrottsplatsen kunde ingen ge oss 
några svar. ABI fick endast veta att 
inga beslut är fattade.

Till slut, i början på maj månad har 
man kallat ABI till ett planerings-
möte angående rivning av det   
gamla badhuset.                            
Det framgick tydlig under mötet att 
ingen har tänkt på samman-
kopplingen av viktiga drivdelar:  el, 
vatten och värme som är 
gemensamma för både idrotts-
platsen och badet.
Då kom man fram till att det 
behövdes både en kortsiktig och    
en långsiktig  lösning.

Att utgå från nuvarande idrotts-
plats och bygga ut där det finns 
redan planer är ingen option för
kommunen eftersom marken är      
för värdefull för att användas för          
en idrottsplats.                          

Den 23 mars skickade kommunen 
ett kortfattat brev med: 
UPPSÄGNING AV NYTTJANDE     
AV LOKALER BADHUSVÄGEN 9      
ARLÖV per den 31/3-2022 – lika 
med ABI:s klubblokaler.
Detta innebär att det finns inga om-
klädningsrum, materialförvarings-
utrymme, samlingsrum eller kansli 
på idrottsplatsen.

I och med detta brev så har vi 
skickat ett brev till Kommunstyrelse 
med frågan:

Var skall drygt 200 aktiva 
utövare ta vägen efter den 
1/3–2022?

Samt frågan om:

Vill kommunen ha en 
gammal anrik fotbolls-
förening i Arlöv eller så 
nöjer man sig med att ha    
en verksamhet endast i 
Åkarp?

Kanske en kontroversiell fråga      
men dock befogad.  

Arlövs BI som har varit verksam 
sedan 1909 har haft bra samarbete 
med kommunen och man kände 
ömsesidig förståelse för vikten av 
idrotten för kommunens barn, 
ungdomar och vuxna. Man 
samarbetade och diskuterade 
eventuella förändringar eller planer.
Detta har dock förändrats i och med  
kommunens planer på nya badet 
och visionen på att skapa nya 

bostäder i kommunen.

Det känns som nuvarande kommun 
ledningen satsar på kvantitet och 
glömmer vikten av kvalitet.

Hur värderar man barnens och 
ungdomars välbefinnande genom att 
idrotta och vara del av det sociala 
livet som föreningslivet erbjuder mot 
värde på marken? 

Hur värderar man vikten av 
integrering som sker inom 
föreningslivet. Hos ABI är alla 
välkomna oavsett religion, hudfärg, 
sexualorientering eller ålder.
I över hundra år har ABI varit en 
samlingsplats för både fotbolls-
älskare och fotbollshatare som 
träffas på idrottsplatsen och umgås.

Kommunen har muntligt informerat 
oss att man kommer att lösa 
problemet som är kopplat till riv-
ningen av det gamla badet. 
Det är dock inte tillräckligt med 
muntliga besked utan att ha en 
konkret lösning.
ABI har alltid varit en seriös förening 
som satsar på barn och ungdomar 
samt ser till att ha utbildade ledare  
samtidigt som man har låga avgifter 
så att våra medlemmar kan delta i 
verksamheten.
Inga barn, flickor eller pojkar, skall 
behöva avstå från att vara med på 
grund av familjens ekonomi.
Stabil ekonomi som baserar sig på 
planering och skissande av 
verksamhetsplaner för året som 
kommer skapar denna möjlighet.

Nu hoppas vi på att kommunen 
kommer med besked i slutet av 
augusti hur man tänker lösa detta.

ABI Styrelse

ABI:s historia och framtid…….
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Lag ….. P2007 – Pojkar 14 år

Våren 2020 var tuff för detta lag. 
Killarna var inte många på sina 
träningar, dels för att många hade 
slutat och en del berodde på 
pandemin. Detta gjorde att de inte 
kunde spela seriespel eftersom de 
var för få spelare. 

Tyvärr fick klubben ta beslutet        
att lägga ner laget när varken 
deltagare eller ledare fanns att    
tillgå. 

De få killar som fanns kvar i laget  
fick vara med i P2008 och träna så 
att de kunde hålla igång med det 
som de gillar, att just få spela fotboll.

Dock varade det inte så länge innan 
laget P2007 startade upp igen. En 
driven kille vid namn Kevin Tram

gjorde en enorm insats för att 
rekrytera spelare. Han lyckades  
även rekrytera en tränare till laget. 
Vilket är helt fantastiskt. 

Vi hade ett möte i klubbstugan på 
ABI med killarna samt deras lärare 
Fuad. Det var ett roligt möte med ett 
gäng killar som var glada för att det 
lyckats få ihop ett lag igen så att de 
kunde få spela fotboll tillsammans. 

Läraren som tog detta lag under  
sina vingar heter Fuad Shuceyb
Hassan. Till vardags jobbar han för 
Fotbollsakademin på Vårboskolan i 
Arlöv. De har varit cirka 10–12 
spelare under hösten/vintern som   
till att börja med tränade på 
konstgräset i Åkarp. När det sedan 
blev kallare flyttade de in sina 
träningar till Lillevångshallen.
Laget är under uppbyggnad och 
spelade inte i serien under våren. 
Förhoppningsvis kan dem öka antalet 
spelare och spela seriespel till 
hösten.

Spelarprofil…..  Kevin Tram, P2007 

Jag är en trettonårig kille som är 
uppvuxen i Arlöv och går i årskurs 
sju på Vårboskolan. På rasterna 
brukar jag spela fotboll alternativt 
plugga inför prov. Det bästa ämnet    
i skolan är i särklass kemi och 
historia för tillfället. I övrigt 
uppskattar jag även alla andra 
ämnen men de mest intressanta är 
naturligtvis kemi och historia. Det 
beror på att man lär sig oerhört 
mycket gentemot andra ämnen.    
Jag tror egentligen inte att det finns 
något tråkigt ämne. Familjen består 
av min pappa, mamma och mina 
två syskon.

Jag är inne på min åttonde säsong 
i Arlövs BI. Vi har blivit lite färre i 
laget och därför hoppas jag att vi   
får in lite nya spelare under året.

Fotbollen är en mycket intressant 
sport som jag gillar på grund av 
intensiteten och även lagspelet. 

Utöver det är gemenskapen en 
bidragande faktor till att fotbollen    
är så oerhörd skojig. Just nu har    
jag en tränare som heter Fuad. 

Han är en tränare som framför allt 
gör väldigt bra fysiska övningar.

Dessutom ser han till att disciplinen 
är på topp inför varje träning.   

Utöver fotboll spelar jag ofta inne-
bandy men jag spelar inte i en klubb 
för tillfället. Min position i 
fotbollslaget är målvakt men har 
tidigare spelat på andra positioner.

Jag gillar ABI eftersom lag-
kamraterna som jag har och har   
haft genom åren är oerhört trevliga.

Mina nuvarande lagkamrater var 
med och startade upp laget igen i 
höstas då vi tidigare på året fick 
lägga ner laget på grund av för få 
spelare.

Dessutom tycker jag att det är en 
liten klubb som krigar sig uppåt mot 
högre nivåer, något som jag tycker 
om. Vi får inte heller glömma kansliet 
som lyssnar på laget och det är ett 
stort plus. Slutligen tycker jag om 
ABI på grund av att det är otroligt 
lätt att ta sig dit.
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Bilder från  P11 – på Lillevången 
……..

Bilder 

Ledarprofil…… Conny Håkansson, Herrtruppen

Vem är Conny? 

Oj den var inte lätt. Jag är väl en 
ganska enkel människa som är 
uppvuxen i Arlöv. Här bor jag 
tillsammans med min fru och tre 
barn.

Jag jobbar på BNL transport. Där är 
jag personalansvarig för chaufförer 
och ansvarig för terminalen. När jag 
inte jobbar så spenderar jag min 
fritid med att träna, umgås med  
familj och vänner. Att köra MC är 
också ett intresse jag har. 

Jag har en gång i tiden själv spelat 
fotboll. Min resa började i just Arlövs 
BI. Här var jag i mina unga år men 
slutade då det fanns andra intressen 
som lockade mer. 

Dock började jag spela igen,     
denna gång i Bulltofta IF eller FF   
det kommer jag inte riktigt ihåg.    

Jag slutade efter ett tag.               
Jag kände  att tiden och talangen 
inte riktigt fanns där.   

Jag bestämde mig i stället 2008     
för att bli ledare. Vad som ger mig 
motivationen till att vara ledare är 
många olika faktorer. Man träffar 
människor och får vara med i en 
gemenskap. Man får ta del av  
många personligheter samt att få    
se sitt lag prestera

Jag ser mig själv som en tränare  
som alltid ger 100% med blicken   
för individen och deras sätt att     
hitta flytet samt att  se det där lilla  
extra som behövs.    

för individen och deras sätt att hitta 
flytet samt att se det där lilla extra 
som behövs. 

Att jag blev assisterande tränare i 
ABI är för att jag blev tillfrågad och 
tycker att det skall bli roligt att vara 
en del av detta gäng. Jag har även 
jobbat med Stefan tidigare och ser 
en härlig potential i laget.

Lagets möjligheter att avancera i 
seriespel detta år ser jag bara på ett 
sätt; VI SKALL UPP. 
Allt finns redan i laget. Det behövs 
kanske lite mer input till spelarna så 
är chanserna mer än goda för att vi 
skall ta steget upp i systemet.

Anledningen till att jag gillar ABI är 
väl för att man har bott i Arlöv hela 
sitt liv. I Arlövs BI finns många roliga 
människor som ger mig energi och 
sprider en positiv känsla. 

Sedan Juli 2021  är Conny 
huvudtränare för Herrlaget.

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

Ett nytt Burlöv växer fram

Ett nytt Burlöv växer fram och en 
spännande framtid, med många 
fantastiska möjligheter, tar allt 
tydligare form. Det sker dagligen 
framför våra ögon. Runt Burlöv 
Center, järnvägen och den 
kommande tågstationen Burlöv C 
ska en helt ny stadsdel ta form. 
Naturligtvis är Burlövs Bostäder en 
aktiv och engagerad medspelare i 
Burlövs utveckling. Igår liksom idag 
och i framtiden.

Burlövs Bostäders rötter går tillbaka 
till mitten av 1950-talet. Det rådde 
brist på bostäder och många av de 
bostäder som fanns hade varken 
toalett eller rinnande vatten. 
Det var dragigt och kallt. 
En stiftelse, Burlövsbostäder, 
grundades med syftet att bygga, 
förvalta och ut-veckla bra bostäder 
för alla.
Som allra mest byggde vi mellan 
åren 1965 och 1974. Runt 1 700 
lägenheter såg dagens ljus tack 
vare stiftelsen. 

Detta förbättrade drastiskt vardagen 
för många, 
många familjer i vår kommun.

Idag äger Burlövs Bostäder runt 2 
600 lägenheter, varav 90 procent i 
Arlöv och tio procent i Åkarp.
Mitt i Arlöv, vid servicehuset mellan 
Elisetorpsvägen och Dalbyvägen, 
bygger Burlövs Bostäder kvarteret 
Ugglan, med cirka 110 lägenheter 
och gröna förtecken i både val av 
byggnadsmaterial och utemiljöer. 
Detta är vår största nyproduktion 
på många år och vi är mycket 
stolta över hur det framskrider.
I mitten av december i fjol var det 
inflyttning för den första etappen. 
I april är det dags att flytta in för 
den andra etappen och projektet 
marscherar på i riktigt bra takt. 
Tänk hur man kan omvandla en 
stor, grå och ödslig parkeringsplats 
till ett levande och vackert kvarter! 
Men vart tog parkeringsplatserna 
vägen? Jo, vi byggde istället ett 
parkeringshus med plats för 278 
bilar!

Efter kvarteret Ugglan har vi flera 
nya projekt som väntar på att 
förverkligas. Både i Arlöv och i 
Åkarp. Dels bygger vi nytt, dels 
utvecklar vi befintliga bostads-
områden tillsammans med våra 
hyresgäster. Precis som det 
bestämdes 1955 när vår historia 
började.

Burlövs Bostäder, tillsammans med 
andra bostadsaktörer, måste fortsätta 
att nyproducera, för bostadsbristen 
är stor, allra helst om man vill hyra 
sin lägenhet. Idag har Burlövs 
Bostäder en genomsnittlig kötid på 
sex år i Arlöv och tio år i Åkarp. Det 
bästa du kan göra är att ställa dig i 
kö så att du, den dag det är aktuellt, 
inte behöver vänta så länge. Har du 
frågor kring uthyrning eller vill ställa 
dig i kö, är du välkommen att 
kontakta vår uthyrning via e-post till 
uthyrning@burlovsbostader.se eller 
ringa vardagar klockan 09.30 –12.00 
på telefonnummer 040 53 97 00.
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Lag….. P2008 – Pojkar 13 år
Det har varit ett absolut nöje att     
följa våra spelares utveckling under 
åren. Vi ledare i P08 är stolta över   
vår trupp och de enskilda spelarna, 
inte bara utifrån den fotbollsmässiga 
utvecklingen utan även över hur 
spelarna har utvecklats som med-
människor och lagkompisar.          

Det som vi ledare kan konstatera    
har även vid flera tillfällen påtalats    
till oss från andra klubbar: att Arlöv 
BI:s P08 spelar sjyst, ger allt och ger 
inte upp. Många gånger har vi vänt  
en överhängande förlust till vinst 
genom att ”bita ihop” och  göra 
jobbet.

Spelarna har över åren uppnått en 
mognad som har varit gynnsam för 
dem både på plan och utanför. 

Vi är stolta över lagandan som     
råder i  laget och över att killarna är 
inkluderande till nya spelare.

Laget har en kärna på cirka 7-8 
spelare som har varit med från    
första början, varav några av dessa 
började spela fotboll innan de hunnit 

fylla fem år.                                                
Dessa spelare har blivit skickliga 
fotbollsspelare. Med jämna mellan-
rum har det tillkommit nya spelare 
och andra har lämnat medan ytter-
ligare några har återvänt. Detta har 
inneburit att vi ledare har haft 
svårigheter med att anpassa våra 
träningar så att alla ska ha möjlighet 
att utvecklas utifrån sin nivå. 
Diskussioner har förts kring behovet 
av att möta varje enskild spelare på 
hans nivå och vi ledare gör vårt   
bästa för att anpassa träningarna 
därefter.

Ytterligare en utmaning har varit att 
anpassa oss till matcher och serier 
utifrån antalet spelare. 

Antalet spelare som kommer till 
träningarna skiljer sig nämnvärt 
beroende på vilken tid det är på  året. 
Vissa spelare väljer att komma när 
vädret är varmare vilket innebär att de 
inte utvecklas i samma takt som de 
som tränar året runt. ’Matcher vill alla 
spela och vi ledare försöker tillgodose 
detta behov för alla spelarna, men 
träningsnärvaro är A och O. Tränar 
man inte, så prioriteras man inte till 
matcher.

En stor utmaning under 2020 och 
vintern 2021 har varit situationen med 
Covid-19. Pandemin har inneburit att 
cuper och matcher har ställts in, vilket 
har minskat många spelares 
motivation till att träna. Även träningar 
har antingen ställts in eller anpassats 
till mindre grupper, vilket har inneburit 
att spelarnas fotbollsutveckling har 
påverkats. Det vi har lutat oss mot är 
att samma situation råder för alla lag 
samt att pandemin är en tillfällig 
utmaning. Vår förhoppning är att 
saker och ting återgår till en viss 
normalitet så att matcher och cuper 
kan börja spelas igen.

Spelarprofil…. Henri Junior Melbolou, P2008

Vem är Henri

En glad kille som är 12 år och skall 
fylla 13 år. Jag går i skolan på 
Dalslundsskolan i Åkarp i 6:e klass, 
men jag bor i Arlöv.                       
Min familj består av mamma, pappa 
och en storebror som är 20 år.      
Det är roligt med en storebror men    
vi spelar tyvärr inte fotboll till-
sammans på fritiden. Förutom att 
spela fotboll på min fritid, så gillar    
jag att spela basket med mina 
vänner.

När började du spela fotboll och 
varför? 

Jag började spela fotboll i Arlövs BI 
när jag bara var 4 år gammal för att 

jag tyckte att det var roligt.            
Jag trivs bra här med laget och   
mina kompisar som spelar i samma 
lag, så varför skall man då byta 
klubb? Mina tränare är snälla, men 
kan absolut vara stränga ibland.           

Det är väl bra för vi behöver nog en 
liten tillsägelse ibland. 

Jag gillar mer eller mindre alla våra 
övningar, allt från fysträning, 
passningsövningar, skott mm.       
Jag är mittfältare och där trivs jag 
bra. 

Varför gillar du ABI?

Jag alltid spelat i denna klubb och 
trivs bra med förening, kompisar  och 
ledare. 



18

P2005 Pojkar 16 år

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

Under hösten 2019 så satte vi igång
planering och insamling för att
åka till Gothia Cup med killarna 
sommaren 2020. Det första laget i 
ABl's historia som skulle delta i 
denna stora turnering. En härlig
upplevelse att se fram emot. Tyvärr
så tappade vi några av våra
spelare efter årsskiftet men
bestämde oss ändå för att vi skulle
åka till Göteborg.
Men så kom pandemin och allt
blev lite osäkert men vi höll
tummarna för att turneringen
ändå skulle bli av. I slutet av

april fick vi tyvärr beskedet att 
Gothia Cup ställdes in.
Besvikelsen gick inte att ta miste
på.

Hockeyns dag på Malmö Arena
besöktes även 2020. Då fick vi
tyvärr se Malmö Redhawks 
besegras av Luleå Hockey. Men
Gosedjur hade vi med oss för att
kasta in till Teddybear Tass när 
Redhawks gjorde sitt första

Fifa spelkväll med grillning stod på
schemat på våren men det blev
tyvärr ingen övernattning på grund
av pandemin.

Turneringen genomfördes med
mycket skratt, svett och tårar och
tyvärr kommer ju inte jag ihåg vem
som vann. Jag vet bara att samtliga 
ville vinna över Andre….

Som jag nämnde innan så hade vi
några spelare som lämnade ibörjan
av 2020 och med en ganska tunn
trupp så genomfördes vårsäsongen

med blandat resultat. Och under
den tiden bestämde sig några
spelare till för att provträna iandra
klubbar och bestämde sig för att gå
efter den sista matchen på våren.
Trots Jims försök att starta upp
träningen med resterande spelare 
efter sommaren så fick vi inte ihop
det.

Vi avslutade säsongen med lite
fotbollsgolf på Söderto och sedan lite 
grillat på Kronetorpsvallen.

Vill med denna sista text för vårt
P05 i ABl-bladet passa på att önska
samtliga spelare lycka till i era nya
föreningar. Det har varit en ära att
få träna er och såklart saknar vi er.
Vi hoppas att publik snart tillåts 
igen på idrottsevenemang så vi kan
åka runt och titta på er. Och ett stort
tack till samtliga föräldrar och
Arlövs Bl.

Ledarna:
Marie Lambren
Jim Ringenberg
Alexandra Lambren
Andre Malmqvist
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Lag… P2009 – Pojkar 12 år

Laget består av drygt 20 killar. En 
del har varit med sedan fotbolls-
skolan och några är ganska nya 
spelare. Förutom ett kortare 
uppehåll runt jul/nyår, har laget 
fortsatt träna ute på gruset när 
planen varit i skick till det, samt  
även inomhus i Lillevångshallen.
Corona har varit utmanande och 

vi har försökt göra det rättvist 
fördelat mellan de som vill träna   
och samtidigt följa restriktionerna  
om att inte vara fler än åtta på 
träningarna.

Situationen är fortfarande sådan    
att det behövs åtminstone en  
tränare till, för att hinna se och  

hjälpa alla spelare att utvecklas    
och skapa meningsfulla träningar.

Vi ser fram emot att börja spela på 
gräs igen samt att seriematcherna 
ska komma igång.

Spelarprofil… Enil Kurtisi, P2009

Jag heter Enil och jag är 11 år. 
Jag bor i Arlöv med min familj. Jag 
går i 5:e klass på Östervångskolan i 
Lund. Det ämne som jag tycker är 
roligast är SO. Engelska är inte lika 
roligt. 

På rasterna spelar jag mest fotboll 
med mina kompisar. Ibland gör vi 
annat men för det mesta är det 
fotboll som gäller. Jag skulle 
verkligen vilja ha en hund och då 
skall det vara en liten hund.

När började du spela fotboll? 

Jag började spela fotboll i Arlövs BI 
förra året (2020). Vi spelade mycket 
på skolgården och jag tycker att det 
är så roligt. Jag pratade med mina 
föräldrar om vi inte kunde försöka 

börja spela. Det var så jag kom till 
Arlövs BI. Jag trivs bra i laget.       
Jag är döv men kommunikationen 
med mina lagkamrater fungerar bra. 
Vi använder kroppsspråket för att 
förstå varandra samt att jag alltid   
har en tolk med mig på träningen. 
Detta fungerar väldigt bra. 

Jag vill gärna vara anfallare precis 
som Ronaldo. Han är min 
favoritspelare. 

Vad gillar du hos din tränare?

Björn är en bra tränare för att han   
är snäll. Han förklarar övningarna 
väldigt tydligt och visar hur man skall 
göra så att vi alla förstår. Han har bra 
övningar varje träning. Det roligaste 
på hans träningar är när vi får spela 
match.

Varför gillar du ABI?

Jag tycker om ABI därför jag blev väl 
bemöt i laget av både tränare och 
spelare. Jag trivs bra i laget.
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Spelarprofil….. Linus ”Mr ABI” Roos, Herrlaget 

Linus Roos heter jag och är 30 år. 
Uppvuxen i Arlöv med min familj, 
pappa, bonusmamma och två 
bröder. Jag arbetar på ett lager i 
Helsingborg.

Jag började spela fotboll i Arlövs BI 
redan som liten i fotbollsskolan. Jag 
kommer ihåg när jag gick i skolan   
på Lillevång att man sprang till 
skolan innan skolan ens hade börjat 
för att spela fotboll med mina 
kompisar. Vi spelade fotboll på 
rasterna och efter skolan sprang  
man hem och käka lite mat sen 
begav man sig ut igen med sina 
vänner för att spela. Med andra ord 
det var väldigt mycket fotboll. Det 
blev liksom det enda man gjorde 
som liten så valet att börja spela 
fotboll var inte så svårt. 

I Arlöv har jag nu spelat i hela mitt   
liv tänkte jag säga men i alla år som 
jag har spelat fotboll har det varit i 
denna förening. Många gånger har 
jag fått frågan varför jag inte har   
bytt förening men det är inget jag  
har känt för. 

Eftersom jag bor i Arlöv så har det 
alltid varit nära och bra för mig. Jag 
har alltid blivit väl omhändertagen   
av folket som har varit där och är 
engagerad i föreningen. Många som 
jag har spelat/spelar fotboll med är 
också från Arlöv så jag har alltid   
känt mig hemma här. 

Från början när jag var ung spelade 
jag back. Några år senare tog jag 
steget upp på mittfältet. Nu på äldre 
dagar har jag återigen fått gå ner på 
backlinjen och numera spelar jag 
mittback.

Nu är det förhoppningsvis snart 
dags får årets seriespel om nu inte 
pandemin ställer till det för oss. 

Jag ser väldigt positivt på säsongen 
2021. Vi har en väldigt bra trupp  
med en bra blandning av både äldre 
och yngre spelare som är väldigt 
taggade på revansch efter förra årets 
förlust i kvalet. 

Chansen att ta steget upp till division 
5 ser jag som väldigt stor. Gör vi 
bara det vi skall på planen så är jag 
helt hundra på att vi spelar i femma 
nästa år. 

Tränarduon Stefan Hoeing och 
Conny Håkansson känns väldigt bra. 
De flesta i truppen känner och vet 
vilka de är sedan tidigare och vad de 
vill få ut av oss. Stefan var här redan 
förra året så hur vi skall spela vet vi 
redan, vi skall bara göra det ännu 
bättre i år. 

Att bli kallad Mr ABI är bara roligt. 
Det är Jimmy ”Slice” Hansson som 
har börjat kalla mig det. Det är nog 
ett tecken på att man börjar bli 
gammal och har varit i föreningen 
väldigt länge. 
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Spelarprofil….. Nikki Henningsson, P/F2010

Vem är Nikki Henningsson?

Jag är en tjej som fyller 11 år i 
mars. Jag bor i Arlöv på     
Rinnebäck tillsammans med min 
Mamma Jessica, Pappa Kim, 
Lillebror Willie och lillasyster Nelli. 
Jag går i skolan i Arlöv på 
Tågarpskolan i klass 4 C.

I skolan tycker jag bäst om idrott. 
Man får röra på sig och göra roliga 
lekar. Roligt att göra saker med 
kompisarna på idrotten. NO är inte 
alls lika roligt.

På fritiden så tycker jag om att 
umgås med kompisar och även    
titta på film. Min favoritfilm är     
Harry Potter.

Jag började spela fotboll hösten 
2020. Jag tycker om att röra på    
mig och att få vara med kompisarna.

Mitt mål är att utvecklas och bli    
mer stark. Vill även bli bättre på att 
skjuta och passa.

Det som är bra med våra tränare    
är att de rättar en när man gör fel.

En övning som jag tycker lite extra 
mycket om är när man får passa    
en spelare som springer och sen   
får man tillbaka bollen igen.

Då jag inte har spelat någon match 
ännu så jag vet inte vilken position 
jag tycker bäst om. Men jag tror att 
det är att vara framme, då kan jag 
göra mål.

Jag gillar ABI för många av mina 
vänner spelar där och alla frågade 
om jag vill vara med så jag tänkte att 
man kan ju alltid prova. Det visade 
sig att jag tyckte att det var kul. Jag 
rekommenderar andra tjejer att 
spela fotboll. Det är jätteroligt. 

Lag… P/F2010 – Pojkar/flickor 11 år

Hur summerar man ett år då man  
fick börja att anpassa sig till det nya 
normala?

Vi har trots allt försökt att träna på 
som vanligt. 

Anpassat träningsupplägget så 
mycket som möjligt för att inte 
påverka träningarna allt för mycket. 
Det har varit en utmaning med de 
olika restriktionerna som har varit. 
Ena vecka fick vi träna och andra  
fick vi inte. Tränarduon som består  
av Mikael Wikander och Mattias 
Persson har tittat på nya upplägg   
för att det ska kunna bedrivas 
fotbollsträningar.

Skärmtiden ökade med 100% under 
en tid för att hitta dom perfekta 
uppläggen som samtidigt utvecklar 
individen och  kan genomföras i 
mindre grupper.

Vi har haft en god utveckling på 
individnivå som i sin tur har haft      
en bra utveckling för hela gruppen.   

Det peppas och hejas för att lyfta 
varandra, vilket i sig är ett bra 
verktyg till att gruppen ska bli bättre 
på att slå den perfekta passen eller 
vem som träffar ribban.

Vi har haft tillskott under året av  
både tjejer och killar. Individer som 
smällt in i gruppen och vi hoppas    
på en lika bra utveckling under  
2021. 

Truppen har 22 registrerade spelare 
och ett snitt på 18 vid varje träning.

Under våren har vi lagt till lite mer 
kondition och styrka för att bygga 
upp en grundkondition och en 
grundstryka hos samtliga spelare. 
Smidighet hoppas vi att dom får på 
köpet.

Tränarduon: Mikael Wikander och 
Mattias Persson
Lagledare: Linda Persson och Joakim 
Christiansen
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LAG 2021

Spelarprofil…..  Karl Gruber,  P/F2010

Vem är Karl?

En glad och aktiv kille som gillar att 
vara ute i naturen. Umgås med 
kompisar, fiska, jaga rådjur och räv 
med pappa. Jag är10, men fyller 11     
i augusti. Jag går i 4 C på 
Tågarpskolan i Arlöv

Bästa ämnet i skolan?

Idrott, gillar att vara aktiv. Ämne i 
skolan som jag gillar mindre är NO.

Familj?

Mamma Anette, pappa Martin och 
storebror Leo.

Fritidsintresse mer än fotbollen?

Judo, styrketräning och att vara ute i 
naturen.

När började du spela fotboll?

När jag var 6 år.

Varför just fotboll?

Roligt att spela och att vara med 
kompisar. Följde med min storebror 
när jag var liten och tyckte det var 
kul.

Vad gillar du med dina tränare?

De vill att man ska bli bättre.

Vilken övning är din favorit?

Långpass och kortpass mellan konor.

Position?

Målvakt och back men är tryggast 
som målvakt.

Varför gillar du ABI?

Träningarna, tränarna och 
kompisarna.

Lag… P/F2011  - Pojkar/flickor 10 år  

Året 2020 var ett väldigt speciellt    
år. Det var mitt första riktiga år som 
ledare i en grupp med spelare som 
skulle ta stora kliv. Inte nog med   
det, det blev även ett år med en 
pandemi.

Seriespelet blev framskjutet till 
början av maj för vår del och vi  
mötte våra motståndare en gång 
istället för två. Vi gjorde väldigt 
många bra matcher och hade n 
väldigt roligt. Lika glada som vi      
var när vi fick börja att spela 
matcher, lika nedstämda var vi      
när vi spelat färdigt för vår-
säsongen, vi hade ju precis börjat.  
Alla spelare tog tidigt stora kliv i sin 
utveckling och tog för sig på ett helt 
annat sätt än vad dom tidigare gjort. 
Bra fokus på träningarna ledde till 
bra spel i matcherna vilket 
resulterade i väldigt glada barn. 

Gruppsammanhållningen blev bättre 
och bättre varje vecka. Gruppen 
växte väldigt mycket under 
sommaren och vi hälsade hela 10 
nya spelare välkomna till laget. Vi 
hade en fullspäckad vinter med 
inomhuscuper, tv-spelsturnering och 
halloweenfest. 

Dessvärre blev cuperna och tv-
spelandet inställt, men vi kunde ha 
en corona-anpassad Halloweenfest 
och det var väldigt roligt, speciellt att 
se alla fina utklädda barn. Nu ser vi 
framemot fint väder och spel i 
sjumannaserien. 

//Mattias och Rebecca 
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Björn Johanssons Minnesfond

Vem är Rasmus?
Rasmus heter jag och är 9 år och 
fyller 10 år i juni månad. Jag går på 
Tågarpskolan i klass 3 B i Arlöv.    
Jag trivs bra där och tycker att det  
är roligt att gå i skolan. Det ämne 
som jag tycker är roligast är matte. 
Bild tycker jag inte är lika roligt om 
jag nu skall välja ett ämne som är 
minst roligt. 

På rasterna leker jag med mina 
kompisar. Där spelar jag inte så 
mycket fotboll.

Jag bor i Arlöv tillsammans med   
min mamma och pappa. Båda mina 
föräldrar har spelat fotboll. 

När började du spela fotboll?      
Jag började spela fotboll i ABI    
första gången 2015-2016 sen hade 
jag uppehåll ett tag. Vintern 2018 
började jag spela fotboll i Arlövs BI 
igen. 

Då var vi några kompisar som 
började tillsammans. 

Jag spelar i ett lag med bra killar  
och tjejer och vi har en bra laganda. 
Vår tränare Mattias tycker jag är en 
bra tränare och sen har vi Rebecca 
som är vår lagledare. Vi har bra 
övningar. Skottövningar är roligast 
och en övning som vi kallar klockan 
är en övning som jag tycker mindre 
bra om.

Vilken position har du? 
Jag är just vänsterback och det 
passar ju bra när jag är vänsterfotad

Jag hade dock hellre velat spela på 
mittfältet, vänster yttermittfältare om 
jag fick välja. Vi får väl se vad som 
händer i framtiden. 

Andra fritidsintressen?

Förutom fotbollen så spelar jag även 
handboll. Jag spelar i ett P11 lag i 
Lomma/Bjärred. Jag tycker handboll 
är roligt. 

På fritiden utanför skolan tycker jag 
även om att vara ute och umgås med 
mina vänner.

Vad/varför gillar du ABI?

Jag gillar Arlövs BI för att det är en 
bra klubb där jag får spela fotboll 
med mina vänner och det tycker jag 
är roligt. 

Spelarprofil….. Rasmus Sjöberg – P/F2011 

Ledarprofil… Mattias Linde, P/F2011
Jag är en person som älskar sport, 
bor i Burlövs Egnahem med min 
familj. Jag är en 32 år gammal 
Arlövskille från barnsben och ser    
nu mina barn göra samma steg    
som jag en gång gjorde här. 
Cirkeln är sluten.

Familj?
Familjen består av min sambo 
Rebecca (lagledare i P/F 2011), 
William som spelar i 2011, Vincent 
som spelar i 2013 och Julia som är 
med som supporter och kioskens 
största kund.

Fritidsintressen?
Jag gillar i princip all sport, men det 
blir mest padel för tillfället. Mycket  
tid med familjen. Familjen, jobb och 
fotbollen tar upp i princip all min 
fritid.
När började ditt intresse 
förfotboll?
Som barn började det med att 
manspelade på gårdarna. När man 
bleväldre lärde man sig att MFF är 

laget man skall följa och det är väl 
ungefär så långt mitt intresse har 
sträckt sig.

Har du spelat fotboll själv, i så    
fall varför slutade du med 
fotbollen?
Jag spelade bara ett litet tag och 
slutade för att det var roligare att    
gå på innebandy. Jag hade spelat 
innebandy i flera år innan jag    
gjorde min första fotbollsträning.

När blev du ledare och varför?
Jag blev ledare hösten 2019. Robin 
som var tränare då var ensam och 
behövde lite hjälp och på den vägen 
är det. Idag är jag ensam tränare 
men jag har haft turen som fått hjälp 
av Björn i ur och skur samt en 
väldigt duktig lagledare.

Vad ger det dig för energi och 
motivation att vara ledare?
Efter en fullspäckad vardag med 
jobb och familj så ger det mig 
mycket energi när man kommer till 
en träning där barnen är inställda på 
träning och dom ger allt i alla 
övningar. Då går man hem fulltankad 
med energi och ser framemot en ny 
träning.

Varför gillar du ABI?
Jag gillar ABI för att det är laget i 
byn och har alltid varit. Förr var jag 
på innebandysidan mot ABI, nu är 
det härligt att vara på vinnande sidan 
🙂🙂🙂🙂
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ABI arkiv….Lag…  P/F 2012/2013 – Pojkar/flickor  8-9 år 
Detta märkliga år som präglat en    
hel värld till restriktioner och efter-
tänksamhet har även svept förbi 
Arlövs BI.
Lagat har tränat under ledning av 
Blerim Rexhepi och Yaser Hamed.
Detta var året då vi fick spela 
matcher för första gången.             
Två lag hade vi anmält till Lödde-
spelen. Ett mycket uppskattat inslag 
för dessa ungdomar.
Vi startade första spelomgången på 
Tornavallen, Torna Hällestad den 30 
augusti. Ett gäng taggade och något 
nervösa pojkar och flickor fick skjuts 
till Torna Hällestad eftersom 
restriktionerna sa ”Publikfritt”. Vilket 
blev ännu lite nervösare för våra 
tjejer & kilar när inte deras föräldrar 
fick följa med och heja på. Men de 
klarade detta bra.

Under hösten spelade vi 4 om-
gångar i Löddedspelen varav vi    
stod som arrangör en utav   
gångerna.
Den 27 september var det vi som 
genomförde Löddespelen på 
hemmaplan.                                    
Det krävs mycket energi och hjälp   
av förädlar för att kunna genomföra 
detta. Speciellt i Corona tider. Men  
vi lyckades bra. Alldeles utmärkt 
faktiskt. Stort tack till alla som ställde 
upp och lyckades genomför denna 
dag med bravur.

Det tråkigaste detta år, är att våra 
åskådare, som i alla väder brukar 
följa lagens matcher, inte har fått 
möjlighet att göra detta i år.

Under vinterhalvåret har vi tränat 
inomhus på Lillevångshallen fram    

till mitten av januari då Kommunen 
stängde ner all verksamhet inomhus 
samt att Blerim flyttade till Malmö.

Vi har för avsikt att starta på gräs på 
Kronetorpsvallen i mitten av april, 
men det förutsätter att vi har någon 
ledare till laget. Känner ni någon i er 
närhet som vill utveckla dessa härliga 
ungdomar i fotboll så tveka inte att 
höra av er till; kansli@arlovsbi.se

Vi blickar nu med stor tillförsikt och 
förväntansfull glädje in mot 2021 och 
förhoppningsvis andra spelregler än 
sist.

Vi vill även passa på att tacka Blerim
för hans insats med laget och önska 
honom och Linnea lycka till i sin nya 
hemstad.

Spelarprofil….. Philip Literski, P/F 2012-2013 

Philip heter jag. Jag är en glad kille 
som är 7 år gammal och skall fylla    
8 år i september. Jag bor i Arlöv  
med min familj. Jag går i skolan i 
Åkarp. Skolan jag går på heter 
Södervångskolan. Där går jag i klass 
1 B. Jag tycker om alla ämnen som 
jag har i skolan men gillar allra bäst 
matte och gymnastik. Jag tycker om 
siffror och att räkna samt att sporta.

På rasterna brukar vi rösta fram 
tillsammans vilken lek vi skall leka. 
Ibland blir det dunkgömme och 
ibland lite fotboll mm. 

När jag inte går i skolan och är ute 
med mina kompisar så brukar vi  

vara ute och leka. Det kan vara allt 
från att leta efter Pokémon, spela 
bandy till att springa och jaga 
varandra. 

När jag hittar på aktiviteter med min 
familj tycker jag det är roligt att 
bowla. 

Jag började spela fotboll när jag vara 
4 år gammal. Jag började då i Arlövs 
BI i fotbollsskolan. Jag har bara 
spelat fotboll i Arlövs BI. Jag trivs bra 
här med laget. Vi tycker om 
varandra. Vi blir bättre och bättre på 
att spela så vi kan bli ett bra lag. 

Jag tycker om när vi joggar på 
träningarna men gillar även 
passningsövningar och matcher så 
klart. Något som jag tyckte var väldigt 
roligt var när vi spelade 
Löddespelen. Då var jag både 
målvakt och utespelare nu står jag 
mest i mål. Jag gillar att vara målvakt. 
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ABI:s FOTBOLLSSKOLA

Onsdagar  kl. 18:00 – 19:00
har ABI träning för

2021 års fotbollsskola.
Fotbollsskolan är för flickor och pojkar födda 14, 15 & 16

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



SABIK – Sällskapet ABI Kamrater

26

Fotbollsskolan 2014, 2015 & 2016

Den 22 april startade vi upp 
fotbollsskolan på Kronetorpsvallen. 
En solig och härlig kväll. Ett hav av 
spelsugna killar kom till ABI, för-
väntansfulla och med mycket spring  
i benen. Att få barn i just denna  
ålder, att stanna upp och lyssna, är 
nog den störta utmaningen du har 
som ledare, men det har våra  
tränare lyckats fantastiskt med.
Barnen är glada och nöjda efter  
varje träning och längtar redan till 
nästa träning säger de på vägen ner 
från planen som ligger högst upp på 
Kronetorpsvallen.
Vi har fått dela upp barnen i 
smågrupper, för att kunna se varje 
barn och ge dem den uppmuntran 
som behövs för att stärka sin roll  
som fotbollsspelare och individ.
Under våren var tanken att vi skulle 
kunna spela cup 3 mot 3, men tyvärr 
fick den ena cupen efter den andra 
bokas av på grund av … ja ni vet 
vad… så tyvärr har dessa smålirare 
inte fått känna på att spela match 
ännu. Men vi hoppas att det vänder 
snart!
Killarna har tränat en gång i veckan 
så väl ute som inne. Det är inte 

mycket som stoppar dessa 
underbara små lirare.
Under inomhusträningen har vi fått 
dela gruppen ytterligare för att  
kunna genomföra träningar. Våra 
fantastiska tränare gör allt för att  
våra killar ska få göra det som de 
älskar mest, nämligen att spela 
fotboll. Varje lördagsförmiddag 
tillbringar de timmar i 
Lillevångshallen.

Vem är då våra ledare i 
fotbollsskolan?
Lavdim, är pappa till två söner, 
Liam 6 år och Dion snart 3 år.     
Hans stora intressen är fotboll och 
när sonen började spela fotboll var 
rollen som ledare självklar. Han har 
själv spelat fotboll i ABI med killar 
födda- 86. Detta gjorde han fram   
tills han var 22 år. Sen spelade han    
i Malmölag och korpen. Idag är han 
bara tränare.
Mårten, kommer från Gotland och 
startade karriären i Visby Gute. 
Där spelade han tills han var 12 år. 
En hårt arbetande mittfältare. Han 
tycker förstås om att se barnens 
utveckling in i fotbollens värld. 

Han skrattar också mycket varje 
träning åt deras bus och humor. 
Sonen Knut spelar såklart i laget!
Sonny, startade karriären i Sövestad
och sedan gick vidare till Öja FF. 
Detta var i 15 års åldern då han 
spelade på mittfältet. Han hade bra 
frisparksfot och inlägg samt var 
duktig tekniskt och kunde dribbla, 
men hade tyvärr inte snabbheten 
som krävdes så motståndarna kom 
ikapp och kapade honom ganska 
brutalt många gånger. Tyvärr ledde 
detta till knäskador som gjorde att 
han fick avsluta sin fotbollskarriär. 
Sonny som alltid varit intresserad av 
fotboll fortsatte nu att följa fotbollen 
fast numera på sidlinjen. När sonen 
Alesso började spela fotboll i Arlövs 
BI var det inte så svårt att övertala 
Sonny att hjälpa till som ledare. Det 
bästa med att få vara tränare i ABI är 
barnen! Att få se dem utvecklas och 
integrera med dem. De är helt 
underbara!
Slutligen har vi Nima, som ni kan läsa 
om i ett eget reportage i bladet.
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Spelarprofil….. Mark Csokas, FSK 2015-2016

Vem är Mark?

Mark är en 6 år gammal kille.          
Bor i Arlöv tillsammans med sina 
föräldrar och storasyster.               
Går i förskoleklass 0:an på 
Tågarpskolan. Mark har inga hus-
djur men önskar att han hade en 
Golden retriever. 

Mark började spela fotboll för      
cirka ett år sedan. Familjen såg i    
ABI bladet som de fick hem i 
brevlådan att man hade fotbollslag     
i Arlövs BI för barn som var yngre, 
från 5 år. 

Dock hade Mark inte fyllt 5 år så    
han kunde inte börja riktig än.       

Han längtade så tills han fyllde          
5 år så han kunde börja spela    
fotboll och vara med i ett fotbolls-
lag. 

Nu är han äntligen delaktig i ett      
lag och trivs mycket bra.               

Han längtar till varje träning. Han 
tycker om sina lagkamrater och 
tränare väldigt mycket. 

När Mark inte går i skolan och inte 
har fotbollsträning så är han ute 
väldigt mycket. Han leker både med 
sina kompisar men är även ute en hel 
del med sin familj. Hela familjen 
tycker om att vara ute och cykla i 
skogen på sina mountainbikes. Han 
tycker extra mycket om när han får 
cykla snabbt. 

Spelarprofil…  Issa Ali Issa,  
FSK 2015-2016 Issa är en 5 år gammal glad kille. 
Bor på Limhamn tillsammans med 
sina föräldrar, storasyster och sin 
fågel som heter Tutu.

Han började spela fotboll i Arlövs     
BI för cirka en månad sedan. 
Att Issa hamnade just i Arlövs BI     
när han bor på Limhamn är för att  
det var fullt i fotbollsskolorna runt   
om i Malmö och hans föräldrar hade 
bekanta som rekommenderade 
Arlövs BI. Efter kontakt med klubben 
så började han träna med detta lag. 

Issa trivs mycket bra i sitt lag och 
tycker om sina tränare som är   
väldigt snälla. 

På fritiden leker Issa med sina 
kompisar. De spelar fotboll, leker pet, 
cyklar, han tycker även om att måla. 

Förutom det så blir det en del 
fotbollsspel med pappa också. 

Att han tycker att just fotboll är roligt 
är för att det är roligt att träffa 
kompisar, en rolig sport där han inte 
tycker att det är så viktigt att göra 
mål och vinna utan att man har roligt 
tillsammans. 



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.

Björn Johanssons Minnesfond…..

Ledarprofil….. Nima Moslehi, FSK 2014-2016

Jag är en 47 årig man som är pappa 
till två pojkar som är 7 respektive 4 
år gamla. Båda tränar fotboll i ABI.         
På dagarna sitter jag mest framför 
datorer på grund av mitt arbete.   
Sedan är det familjen och pojkarna 
som tar den mesta av tiden. När tid 
finns då är roligt att få sitta och 
pyssla lite hemma och fixa saker.

Min far var en Sportklubbs vice ord-
förande samt fotbollstränare. Så att 
vara runt både sport och  bollar 
började tidigt i mitt liv.                        
I praktiken spenderade jag mer tid   
på klubben än hemma. Så fort jag 
var klar i skolan så gick jag direkt    
till honom. Där var jag tills han var 
klar och gick vi hem tillsammans. 

Tiden på helgerna spenderade jag    
vid olika fotbollsplaner. Jag följde 
med min pappa på både hemma-
och bortamatch. 

Tyvärr blev min karriär inom fot-
bollen inte så lång. Tack vare att    
jag drog på mig en skada i vaden    
och en knäskada blev det inte så 
mycket spelande för min del. Detta  
är skador som jag fortfarande har 
kvar. 

Men att vara med vid planen och    
tittar på hur mitt lag kämpade och  
att få följa med på farsans träningar 
var alltid intressant och inspireran-
de. 

Nu när jag fick möjligheten att få 
komma tillbaka och vara på planen 
igen som ledare då kom alla 
känslorna tillbaka. Förutom att få
vara med alla spelarna i laget och 
ser hur de utvecklas så är det 
jätteroligt och spännande att     
kunna hjälpa dem med träning och 
utveckling. 

Att få se hur roligt de har, att de lär 
sig lagarbete, samspel på plan samt 
att se deras individuella utveckling är 
jätteintressant och givande. 

Här på ABI ser man hur alla jobbar 
hårt för ungdomarnas utveckling och 
intresse. Detta ger mig en familjär 
känsla som jag gillar väldigt mycket 
och det ger mig drivet och 
motivationen att komma till 
träningarna och att få vara en del av 
ABI-familjen.
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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

SABIK
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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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Spelarprofil…..

ABI arkiv… P2011
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Ringtjänst i Arlöv
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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

Funktionär

Gunnar Carlsson

Jolanta Monsert
jolanta.monsert@arlovsbi.se

Git Riboe
kansli@arlovsbi.se

Git Riboe                      Linda Håkansson 
abicupen@arlovsbi.se

Cup-gruppen

Verksamhet
Kansli

Verksamhet
Ekonomi

Sportchef/Fotbollsutskott

VAKANT

Domaransvarig

Valberedning

Mathias Johansson             Nima Moslehi
valberedningen@arlovsbi.se

Obemannad för tillfället. Ang. fotbollsfrågor maila till 
fotbollsutskott@arlovsbi.se

Event

Linda Håkansson
evenemang@arlovsbi.se

Rebecca Klint
kiosk@arlovsbi.se

ABI-Kiosken

Revisor

Carola Beijer 
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Bildarkiv . 

Till minne av Christer Hansson……

ABI:s Ledare 2021
Seniorer, HERR P07

P 2008 P 2009

P/F 2010

FOTBOLLSSKOLAN 2015-2016

Björn Häggsgård Carola Beijer
TRÄNARE                   LAGLEDARE

Joakim                    Mikael Wikander    Mattias Persson
Christiansen          TRÄNARE                  TRÄNARE
LAGLEDARE

Fredrik Jönsson       Bo Svensson           Maria Knezovic      Göran Vansca
TRÄNARE                 TRÄNARE LAGLEDARE           MÅLV.TRÄNARE

Fuad Shuceyb Hassan
TRÄNARE

Linda Persson
LAGLEDARE

Lavdim Zeqiri Mårten Hansson    Nima Moslehi
TÄNARE                      TRÄNARE                      TRÄNARE

Conny  Håkansson    Jimmy ”Slice” 
HUVUDTRÄNARE     Hansson

ASS.TRÄNARE

Roland Grönvall
LAGLEDARE

Mikael Strandh
MÅLV.TRÄNARE

Git Riboe 
LAGLEDARE

P/F 2012-2013

Nima Moslehi
TRÄNARE

Mattias Linde           Rebecca Klint 
TRÄNARE                   LAGLEDARE

Fatmir Ibraimi Tobias Plessen Maria Palmkvist
TRÄNARE                         TRÄNARE TRÄNARE

P 2014

Sonny Arevi
TRÄNARE

Marcus  Chassale Lavdim Zeqiri Rickard Ekdahl
TRÄNARE                   TRÄNARE TRÄNARE

P/F 2011

F 2008- 2009

Nicole Okmazic Ajla Velic Lundin
Lindoff TRÄNARE
TRÄNARE
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Jolanta Monsert
Ordförande

Linda Håkansson
Vice ordförande

Annika Berlin Svensson
Ledamot

Roland Grönvall
Ledamot

Karl Fredrik Hjertberg
Ledamot

Rebecca Klint
Suppleant

Joakim Christiansen
Suppleant

styrelsen@arlovsbi.se

Kenth Larsson
Ledamot 

Huvudsponsor:

Sponsor:

Storsponsor:

Malin Johnsson
Adjungderande

Samarbetspartner:

Git Riboe
Adjungderande
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NÄRABI  
Cupen
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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
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