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Fotbollen
ger chans
att växa
Liban Ahmed är en av hundratals ungdomar som får
utbildning och första jobbet genom Gefle IF.

GLASS I
STORA LASS

RASTFOTBOLL

INSPIRATIONSVECKA

20
20

// HÅLLBARHETSRAPPORT

GEFLE IF 2020

1

LE DA R E

ETT MÄRK
av oss kunnat förutspå.
Att försöka summera föreningens år, 2020,
går ju inte på något sätt utan att inleda
kring Covid-19 och alla de prövningar denna
pandemi har inneburit. Inte bara för oss
som fotbollsförening utan givetvis för alla
människor, företag, organisationer, arbetstagare, arbetsgivare, politiker, idrottsutövare,
kulturintresserade och kulturarbetare m.fl.
Alla negativa konsekvenser av denna pandemi blir vi matade med varje dag på olika
sätt, så jag tänkte faktiskt fokusera på det
positiva.
ett 2020 som ingen

tillsammans med partners som CGI, SEB,
Gävle Energi och Fastpartner levererade
fika, energi och kärlek till vårdpersonalen
på Gävle sjukhus som dag ut och dag in
sliter i pandemins spår för att rädda liv.
Våra dam- och herrspelare agerade som
de förebilder de är och langade all energi
de kunde till vårdpersonalen. Tillsammans
kan vi människor åstadkomma saker!
Sommarens Summercamp, där 120
barn från Gävle, utan kostnad, fick uppleva
alltifrån Dome till Furuvik samt samtal om

STÄLLDE OM SNABBT
Gefle IF FF är med erfarenheterna från de
senaste åren en kristränad organisation och
det hade vi sannerligen nytta av i år. Den
kvicka, men väl genomarbetade risk- och
konsekvensanalys som vi gemensamt hanterade under de där chockartade och omtumlande veckorna i mars gjorde att vi snabbt
och enat kunde ställa om. Vi har under
året fortsatt med all den verksamhet som
riktlinjer, lagar och regler har tillåtit och vi har
gjort det på ett säkert sätt för alla inblandade. Åtminstone så säkert att vi i vår stora
förening inte haft ett enda klusterutbrott och
extremt få Covid-19-fall, om ens något som
har kunnat kopplas till vår verksamhet.
I skrivande stund bör tilläggas. Covid-19
verkar kunna överraska på alla sätt och hela
tiden. Men, och det här är viktigt, att även
om viruset plötsligt smyger sig in kan vi vara
stolta över det arbete vi gemensamt gjort.
Det var viktigt för oss att fortsätta så
mycket verksamhet som möjligt inte minst
för att kunna ge många barn och ungdomar möjligheter att röra på sig, ha roligt
och må bra, pandemin till trots. Lite extra
stolt är jag över att vi just denna sommar
också sjösatte två nya sommarläger för
barn- och ungdomar. Ett för målvakter och
ett för utespelare.
Stolta kan vi också vara över den insats
vi gjorde för vårdpersonalen i maj-juni då vi
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sett många misstag under året, men jag
tror vi kan konstatera att vi har kommit
samman. Att vi överlag blivit bättre på att
ha dialogen, prata om misstagen, få korn
på våra känslor och gemensamt hantera
dem i syfte att lära oss och bli lite bättre.

ETT BÄTTRE GÄVLE
Vi ska fortsätta att utvecklas och 2021 lägger
vi stor vikt vid det. Det gäller på planen,
men också vid sidan av den, för vi vill bidra
och bidrar massor till Ett bättre Gävle.
Matchen utanför kritstrecken, hållbarhetsmatchen, är minst lika viktig. Det ser du
när du läser den här rapporten och det ska
också synas för dig som vill vara med oss i
Gefle IF FF under kommande år.
Varmt tack till alla förebilder i, runt och
i samarbete med Gefle IF FF! Vi är inte
perfekta, det är ingen, men tillsammans
gör vi skillnad för Ett Bättre Gävle och det
är viktigt och stort!
Malin Rogström,
ordförande i Gefle IF Fotboll

livet, lek och lite fotboll på Sörby IP var
extra uppskattat i år. Våra akademiungdomar,
som många av dem via ledarskapet på
Summercamp, fick en första möjlighet till
sommarjobb fick träna sig i att leda sig
själva och andra. En viktig fostran i att leva
vår värdegrund som förebilder.
På planen, alla träningar och matcher
innanför de kritstreckade linjerna gick på
det hela taget också väldigt bra under
året. Framförallt så kan vi konstatera att
så väl spelare som ledare från seniorer till
fotbollsskola, utvecklades, hade roligt, fick
bita ihop och kämpa ibland. Visst har vi

LIGT ÅR
ÅRETS STENKOLL
Linda Westerlund

ÅRETS FÖREBILDER I GEFLE IF
TILLSAMMANS MED SANDVIK
Catalina Corpeno, spelare
Jeni Johnson, ledare
Liban Ahmed, domare
Hans-Olov Andersson, funktionär

ÅRETS ÖVERRASKNING
Matilda Haglund Bratts mamma
– ett proffs som speaker
Hedvig Lindahl som föreläsare på sommarlägret

ÅRETS MÖJLIGGÖRARE
Skvätten (vaktmästare på Gavlevallen)
Partners – stora som små

ÅRETS KULTURBÄRARE
OCH STIPENDIAT
Ebba Gavlén, damer A,
utsedd och belönad av Consid
ÅRETS ÅTERVÄNDARE
Iu Ranera, herrar A
Jonas Andersson, huvudtränare dam
Jacob Hjelte, herrar A
Tshutshu Tshakasua, herrar A
ÅRETS MEST TÅLIGA
Föreningsdomarna som får
ta en del skit, men är de som
möjliggör alla matcher
Agneta Edin och akademi
ungdomarna som ledde
Summercamp
Sassa – Gefle IFs evighetsmaskin
Willma Ullström, dam A, som rehabbat
och rehabbat och tagit sig tillbaka
ÅRETS MEST PROCESSINRIKTADE
Mikael Bengtsson, huvudtränare
herrar A
ÅRETS MODIGASTE
David Färnström, klev in som
huvudtränare dam A precis
innan säsongsstart

ÅRETS FOTBOLLSGLÄDJE
Nattfotboll
Rastfotboll
Fotbollsskolan

ÅRETS MOTIGASTE
Allt spel utan publik, inte minst
uteblivna derbyfester
Då vi misslyckats med återkoppling och dialog,
speciellt med barn och ungdomar
ÅRETS GLÄDJESPRIDARE
Yaya på Rastfotbollen och i segerklippen på Insta
PT-Lovisa
ÅRETS SORGLIGASTE
Per ”Dallas” Dahlström, som hastigt gick bort
under året

ÅRETS UTRYCKNING
Tomas Axlund
ÅRETS HÖJDARE
Fotbollsskolan – den glädjen och det myllret!
P15:s och P19:s DM-segrar
Damernas starka höstsäsong med säkrat kontrakt
Isac Lidberg på listan bland Ettans snyggaste mål
Matilda Haglund Bratts viktiga mål på Skogsvallen
De senaste 10 årens tredubbling av aktivitets
tillfällen för tjejer
Utvecklingsprocessen
ÅRETS KLIPPOR
Kevin Persson, herrar A
Vanna Carlsten, damer A
Anders Berg, barn- och ungdomsansvarig
Kanslipersonalen som oförtrutet jobbat på, ställt
upp och ställt om
Mehmet Bakir, P19, NIU och assisterande i herr A

ÅRETS INSAMLING
Barn hjälper barn-cupen för 6:e året i rad och
insamlingen till Barncancerfonden
#ViÄrGefle, anordnad av Carrickläktaren till
stöd för föreningen
ÅRETS FÖRENINGSUTVECKLARE
Sportrådet med Calle Barrling, Gunnar Löhman,
Jessica Severin och Görgen Albrektsson
Talangutveckling dam, Tomas Axlund och
Calle Barrling
Ungdomskommittén på Sörby
Johan Björck med Spelaren i centrum
Joacim Carlsson med mentorinsatserna på Sörby
ÅRETS MEST KLONADE
Stefan som fanns i åtminstone 9 pappversioner
på varje match på Gavlevallen

ÅRETS ALL STARS
Stödet – från alla håll. Då det uteblev från läktarna så har det kommit
på så många andra sätt.
Alla ideella insatser som görs i vått och torrt. Utan er – INGET!
Hugo ”1882-bloggen” Ådvall
Geflepodden
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C H A N S AT T VÄ X A

FOTBOLLEN
GER FÖRSTA
JOBBET
TEXT // OLA LILJEDAHL FOTO // STÉFAN ESTASSY

Domarakademin, Nattfotboll, Gavlis Summer Camp…
Genom Gefle IF Fotboll får många ungdomar chansen
att gå utbildningar, få något att skriva på sitt CV – och inte
minst tjäna sina första pengar. År efter år efter år och, jodå,
även det märkliga året 2020.
En av dem är Liban Ahmed, 17 år,
från stadsdelen Andersberg.
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CH A N S
AT T VÄ X A

L

iban Ahmed
drar på sig en tröja där det står "Föreningsdomare" på ryggen, visar de gula och röda
korten och blåser bestämt i sin visselpipa
på Sörby IP.
I tre år har han dömt fotboll.
– Ofta två matcher i veckan. Det handlar
om allt från 10-åringar och upp till min
egen ålder, 17 år, fast då är jag linjedomare,
berättar han.
Chansen kom genom en domarutbildning.
– Gefle IF Fotbolls ungdomsansvarige,
Anders Berg, ledde den tillsammans med
en domare inom Gestriklands Fotbollförbund. De förklarade hur man dömer när
det handlar om ganska små barn, att vår
roll är att lära ut reglerna också. De tog upp
hur man hanterar konflikter och väldigt
mycket annat, säger Liban.
Dessutom fick de tipset att vara där 30
minuter innan match för att hinna prata
med spelarna och kaptenerna.
Domarakademin kallas satsningen som
Gefle IF Fotboll gör tillsammans med
företaget Fastighetssnabben. Den är en av
flera olika möjligheter som Gefle IF Fotboll
skapar tillsammans med olika partners för
att ge ungdomar chans att växa och prova
på arvoderat arbete.
Linda Westerlund, ekonomiansvarig och
tf klubbchef, berättar:
– Vi hade 2020 hela 118 arvoderade
ungdomar under 18 år. Det handlar om 39
arvoderade ungdomsledare på Sörby IP, 74
arvoderade domare, fyra matchpersonal
och en skribent.
I tider av hög ungdomsarbetslöshet är
det viktiga erfarenheter som erbjuds.
– Det är ett bra sätt att komma in
på arbetsmarknaden, få erfarenhet
och dessutom kunna tjäna pengar. Alla
domare går en domarutbildning där man
förutom fotbollsreglerna får lära sig en hel
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del problemlösning, konflikthantering,
integritet samt ledarskap. Alla ledare går en
ledarutbildning där du får kunskaper om
ledarskap, svåra samtal, gruppdynamik och
så vidare, säger Linda Westerlund.

FÖRETAGEN SER FÖRDELAR
Fastighetssnabbens vd Henrik Åström
förklarar varför företaget valt att satsa på
Domarakademin som en del i sitt samarbete:
– Vi vill vara med att bidra till en del
av idrotten som ofta glöms bort. Utan
domare stannar all idrott! Det är även
inspirerande att ett antal av de som dömer
får sin första lön genom detta. Vi tror och
hoppas att vårt engagemang ska bidra till
att vi fortsätter att få fram högklassiga domare från Gävle och inte minst att det ska
innebära fler ansvarstagande människor i
arbetslivet om några år.
Fastighetssnabben bidrar med material/
kläder och till en del av den ersättning som
ungdomarna får för varje match. Utifrån sin
yrkesroll ser Henrik Åström många fördelar
för ungdomar att göra detta.
– Det är alltid bra att visa framfötterna
och att visa att man är driven och har ett
engagemang på olika sätt, säger Henrik
Åström.
Flera av Gefle IF Fotbolls samarbetspartners stöttar olika former av verksamheter som bidrar till ett bättre samhälle, ett
bättre Gävle.
Fredrik Thorgren, regionchef för
fastighetsbolaget Fastpartner, förklarar
företagets satsning på ett samarbete kring
Nattfotboll:
– Vi siktar in oss på social sponsring.
Nattfotbollen är perfekt som sådan. Den
har gett goda effekter med bland annat
mindre stök i närområdet.
En helgkväll i veckan mellan 20.00 och
midnatt är det mellan femtio och hundra

ungdomar på Sörby IP där unga ledare
håller i aktiviteten med Anders Berg,
ungdomsansvarig, i bakgrunden.
– Det är en bra verksamhet, ibland har
även A-lagsspelare varit med och inspirerat
och inte minst tycker jag det är kul att
den lockar ungdomar från hela stan, säger
Fredrik Thorgren.
Fastpartner går in med en summa
pengar i projektet och delar dessutom ut
ett startkit till ungdomarna.

BÄSTA SOMMARLOVET
Gavlis Summer Camp lockar stora mängder
ungdomar och succén är stor. Gavle
gårdarna är sedan flera år partner i detta.
Ambitionen är att de barn som deltar ska

Hallå där …
… Jeanette Jansson, bosocial
samordnare på Gavlegårdarna,
varför stöttar ni Gavlis Summer
Camp?
– Vi har sett ett behov av att
erbjuda aktiviteter för våra
hyresgästers barn, framförallt
under perioder då det är lov.
Det handlar bland annat om att
arbeta med skyddsfaktorer för
barn och unga. Gefle IF Fotboll
har ett väl fungerande arbetssätt mot barn- och ungdoms
verksamhet och där har de en
betydande roll för vår kommun.
Vad är syftet med just Gavlis
Summer Camp?
– Det är både att erbjuda ett
kostnadsfritt aktivt sommarlov
för alla men också att presentera
föreningslivet för barnen och
föräldrarna. Vi vill vara med och
bidra till att skapa förutsättningar för alla barn att få ha ett
fint sommarlov och genom detta
fångas upp i föreningslivet som
är en skyddsfaktor på längre sikt.

Nattfotboll, Gavlis Summer Camp, Domarakademin…
Genom Gefle IF Fotboll får massor av ungdomar första
jobbet, utbildning och viktig erfarenhet att sätta på
sitt CV. En av dem är Liban Ahmed. ”Att få domarutbildning har utvecklat mig på många sätt”, säger han.

komma tillbaka till skolan och säga att de
haft sitt bästa sommarlov – och de unga
ledarna sina bästa sommarjobb.
Agneta Edin, som var ansvarig sommaren
2020, berättar:
– I år fick 24 unga ledare chansen att
vara med och arbeta. De gjorde ett otroligt
jobb! Många av barnen som gick Gavlis
Summer Camp hade vi svårt att få hem
när dagen var slut. Det säger väldigt mycket om ledarnas insats.

TILLBAKA TILL LIBAN AHMED
Han går andra året på samhällsprogrammet på Borgarskolan och vet att han ska
plugga vidare senare. Kanske mäklare? Eller
advokat?

Fotbollsdomare vill han fortsätta som.
– Det utvecklar mig att våga bestämma
saker och prata inför folk. Det är nog dessutom ett bra sätt att lära sig svenska för de
som behöver det, säger Liban.
Han skrattar när han berättar hur nervös
han var första matchen och att domarjobbet bara blivit roligare ju säkrare han blivit.
Inom domargrenen finns för den som
vill en naturlig utvecklingstrappa, från föreningsdomare till distriktsdomare.
Liban har redan tagit flera steg på den
trappan och siktar uppåt.
– Jag ska gå en ny domarutbildning nu
inom Gestriklands FF. Mitt mål är att få
döma äldre också.

Har ni genom året sett positiva
effekter?
– Absolut! Vi har en bra relation
med Gefle IF Fotboll, där vi
tillsammans utvärderar både
situationer och campet i sin
helhet efter varje avslutat år.
Vi har också föräldrar och barn
som hör av sig och vill berätta
vilket bra initiativ Gavlis Summer Camp är och hur viktigt det
är för barnen att få vara en del
i det. Vi är också och besöker
campet ett flertal gånger under
varje sommar för att få möta
barnen och få en känsla av vad
som fungerar och inte.
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H Å LLBA R A
S I FFRO R

SIFFROR SOM TALAR
Vi inom Gefle IF Fotboll vet att vi
gör mycket bra. Men ibland räcker
det inte att veta. Siffror och fakta
kan behövas för att både vi, och
andra, ska stärkas i vårt arbete.
Vi har valt att beställa hållbarhetsrapporten 2020 av ett externt bolag,
Hållbar Tillväxt AB, för att säkerställa
våra siffror – och göra en ordentlig
analys. Resultatet? Vi är på rätt väg.
Verkligen!

2 087
ÄR MEDLEMMAR I GEFLE IF FOTBOLL

Här är några av alla siffror ur vår
hållbarhetsrapport – och även några
helt andra siffror också om korv och
skosnören …

120
BARN
D E LTO G I Å RETS SU M M E RC A M P

96,14

TON
är vårt klimatavtryck
i CO2 under 2020

583
matcher spelade våra lag under året

83

ledare har gått minst
Uefa nivå C-utbildning

1 142 KORV
MED BRÖD

Såldes på Gavlevallen – en säsong utan publik!

SITT TYDLIGA SPRÅK

1 356
18 605 438

360
lågstadiebarn fick miljö
utbildning tillsammans
med Gefle IF Fotboll

3 194
BARN

har vi träffat via Ett bättre
Gävle under året

POÄNG I AKADEMICERTIFIERINGEN

KRONOR ÄR DE SOCIOEKONOMISKA BESPARINGARNA VI BIDRAGIT MED I ÅR

7

MÅL
gjordes av Gefle IF:s
två representations
lag säsongen 2020

3X
Mellan 2011 och
2020 har andelen
tjejer i föreningen
tredubblats – från
116 till 350.

135
ledare är aktiva
i föreningen

965
är aktiva fotbollsspelare
i Gefle IF Fotboll

8 640
cm skosnöre krävs för att
genomföra en seniorfot
bollsmatch

1 500
av sjukhusets personal fick under
pandemin fika på sjukhuset
genom insatsen ”Geflerenergi”

54
275
TILLFÄLLEN
har barn träffat andra vuxna än sina
föräldrar eller lärare genom oss

EN FÖRENING
– MÅNGA LAG

TRÄNARSNACK
PÅ HÖG NIVÅ
Emma Skoglund, 17, och Mikael Bengtsson, 43,
är båda tränare inom Gefle IF Fotboll. Hon
för tjejer födda 2004, han för herrarnas A-lag.
Olika roller men båda viktiga kuggar i det
maskineri som bygger en förening.

g

TEXT // OLA LILJEDAHL FOTO // NILS WESTBERG
spelade själv fotboll i Gefle IF
Fotboll men la av för ett år sedan på grund av
en knäskada.
- Men jag ville stanna kvar inom fotbollen.
När det fattades en tränare i min lillasyster
Alvas lag fick jag en fråga om jag ville hjälpa till
där, berättar hon.
Och på den vägen är det.
Micke Bengtssons väg in i tränarrollen är
ganska lik hennes. Efter en karriär som spelare
i framförallt IFK Sundsvall och Selångers FK
bidrog en skada till att han la av som 25-åring.
- Min sambo spelade fotboll i Essvik AIF:s
damlag. När deras tränare slutade fick jag
frågan att träna dem, berättar han.
Och på den vägen är det.
emma skoglund

VIKTIGA FÖR VARANDRA
Nu möts alltså dessa båda vägar inom Gefle
IF Fotboll. Emma Skoglund konstaterar att
den del av föreningen som Micke Bengtsson
representerar, elitverksamheten, är viktig även
för den del som hon representerar, ungdoms–
verksamheten.
- Spelarna i A-lagen är ju sådana man ser
upp till. Jag minns när jag spelade att det var
stort när vi fick träna med damerna ibland eller
när de kom till våra träningar, säger hon.
Micke Bengtssons spelare i herrarnas A-lag
är regelbundet med på olika aktiviteter som
Rastfotboll och Nattfotboll.
- Jag upplever att spelarna gillar det. De
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känner sig uppskattade. Jag tror även att spelarna växer av det. Det är viktigt vara förebilder
på olika sätt, berättar han.
Själv minns Micke Bengtsson hur det var
hemma i moderklubben Sunds IF, strax norr
om Sundsvall, när han var liten knattespelare.
- ”Limpan” i A-laget var någon man såg
upp till, skrattar han.
Varför?
- Det var coolt med smeknamn. Men
framförallt så stannade han och pratade med
oss småkillar, det fysiska mötet är så viktigt.
Det är viktigt att se att förebilder är vanliga
människor, slår han fast.
Emma Skoglund är inne på samma spår:
- Vi har varit bollflickor på seniormatcher,
får gå in med A-laget vid inmarschen, lägger
straffar i pausen och annat. Då blir det att man
ser A-lagsspelarna på nära håll, pratar med
dem, lär sig av dem …
Hon har förutom sitt tränaruppdrag nu varit
ledare på Fotbollsskolan i tre år och ser som
ung många fördelar med att ha en ledarroll i
en förening.
- Man lär sig att lyssna på andra, att samarbeta med de andra ledarna, prata inför en
grupp och annat som säkert är bra att ha med
sig så småningom när det är dags att söka
jobb och sådant, säger hon.
För Micke blev fotbollen just ett jobb.
- Efter det första tränaruppdraget i Essvik
kände jag att det var kul att ha hand om ett

Namn: Mikael Bengtsson
Ålder: 43
Gör: Tränare för Gefle IF
Fotbolls herrlag.
Bakgrund: Spelare och
tränare i Sundsvallstrakten,
framförallt inom GIF
Sundsvall. Instruktör
fotbollsgymnasiet i
Sundsvall, assisterande
förbundskapten för
P 19-landslaget.

Namn: Emma Skoglund
Ålder: 17
Gör: Går Ekonomi
programmet på Borgarskolan – och är tränare
för F 04-laget.
Bakgrund: Spelat fotboll i
många år i Gefle IF Fotboll.

Oss tränare emellan.
Högt ovanför planen på Gavlevallen
träffades Emma Skoglund, som tränar
tjejer födda -04 och ser A-lagen som
fina förebilder, och Micke Bengtsson som
tränar herrlaget och ser ungdomslagen
som viktiga.

lag, prova mitt ledarskap och se vad
det kunde leda till. Efter tre år fick jag
ett erbjudande från Sundsvalls DFF och
efter det började jag arbeta inom GIF
Sundsvall, berättar han.
Där blev tränarrollen hans yrke.
- Det blev i början en kombination
av att ta hand om deras P 17-lag och en
tjänst som instruktör på fotbollsgymnasiet.

FÖRENINGEN HÄNGER IHOP
I tolv år var han i olika roller i klubben,
bland annat assisterande tränare i A-laget.
Föreningsliv finns liksom i hans DNA.
Och nu gäller alltså Gefle IF Fotboll.
- I en förening är det viktigt att inte
särskilja elitverksamheten från till
exempel ungdomsverksamheten. Det är
viktigt att visa att det finns ett intresse,
att vi hejar på varandra, ser varandra. Ur

ungdomsverksamheten kommer framtidens elitspelare. Det är allt detta som
gemensamt gör en förening, säger han.
Själv ser han ofta juniorverksamheten och damverksamheten eftersom
de också håller till på Gavlevallen. Ungdomsverksamheten har han lite dåligt
samvete för.
- Nu var 2020 ett speciellt år men
jag ser fram mot att åka ut till Sörby IP
och kolla på ungdomarna. Inte för att
jag måste utan för att jag vill, säger han.
När han får frågan varför han ville
stanna inom fotbollen efter sin skada
som 25-åring kommer svaret snabbt:
- Passionen för fotboll!
Emma funderar ett par sekunder på
samma fråga och slår fast:
- Gemenskapen!

// HÅLLBARHETSRAPPORT

GEFLE IF 2020

11

FÖ R E B I LD E R

Årets förebilder i
Gefle IF tillsammans
med Sandvik

Fotbollsälskare.
Jeni Johnson förlorade en
vadslagning, tvingades till en
fotbollsträning och blev kvar där.
Nu utsågs hon till Årets ledare
– och en av fyra förebilder.

Catalina Corpeno
spelare
Jeni Johnson
ledare
Liban Ahmed
domare
Hans-Olov Andersson
funktionär

FÖRLUST BLEV
HÖGSTA VINSTEN
FOTO // NILS WESTBERG
jeni johnson, 22 år,

förlorade en vadslagning
med kompisar för tio år sedan och straffet var
att gå på en fotbollsträning. Jo, det är sant.
Bättre straff kunde hon inte få för Jeni
fastnade för fotbollen och blev 2020 Årets
ledare i Gefle IF Fotboll.
- Jag höll på med gymnastik på den
tiden, var yngst och tror att mycket av det
jag tyckte om med fotboll var att bli en del
av ett lag med jämnåriga, berättar hon.
Hon menar att det är roligt att stötta varandra, utvecklas tillsammans, känna glädje
(och för all del besvikelse) tillsammans.
Sedan några år spelar hon inte själv.
- När jag började plugga och samtidigt
jobbade var jag tvungen att välja bort
något och då blev det fotbollen.
Som spelare i laget, alltså.
- Istället valde jag att bli ledare. Nu är
jag huvudtränare för flickor födda -06 och
har hjälpt till med -05 och -07. Dessutom
var jag först ledare för Fotbollsskolan i två
år och sedan ansvarig i två år, berättar hon.

ÅRETS LEDARE 2020
Årets ledare är en av fyra utmärkelser inom
Årets förebilder som företaget Sandvik
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ligger bakom i sitt samarbete med Gefle IF
Fotboll.
Hanna Meuser, Global Talent Acqusition
& Employer Brand Specialist på Sandvik,
förklarar:
- I dagens samhälle är det viktigare än
någonsin att stå upp för bra värderingar
och visa omgivningen vägen framåt. Det är
därför det är så viktigt med bra förebilder.
Dessa personer visar inte bara vad vi kan
göra, utan även hur. Därför är vi på Sandvik
stolta att tillsammans med Gefle IF Fotboll
lyfta fyra individer varje år som har visat
oss den rätta vägen och ger oss inspiration
att bli lite bättre varje dag.
Jeni Johnson funderar på frågan hur en
bra ledare ska vara.
- Den ska se alla, vara en förebild och
spelarna ska känna förtroende för ledaren
både på fotbollsplanen och som lagkamrat,
säger hon.
Själv hade hon bland annat Tomas
Axlund som ledare – och förebild.
- Han var verkligen bra och såg alla. Han
kunde komma och säga att ”Jeni, det här
borde du träna lite mer på”. Då visste jag
att han hade sett just mig.

Hon pluggar utredningskriminologi på
högskolan. Målet är att i framtiden arbeta
brottspreventivt.
- Då tror jag att man måste börja i tidig
ålder. Där kommer fotboll och föreningsliv
in som en viktig faktor, säger hon.

LÄRA FÖR LIVET
I sitt framtida yrke räknar hon med att ha nytta
av det hon lärt sig som ledare i fotbollen.
- Det handlar om saker som att ha
mycket ansvar, att vara förberedd, att
ha en plan och vara organiserad, att visa
pondus, att våga säga till, att prata inför en
grupp och kunna anpassa sättet att prata
beroende på vilka man pratar med.
Som tränare vill hon först fortsätta följa
sina 06-tjejer.
- Mitt mål är att ge dem verktyg för att
kunna spela högre upp. Sedan tänker jag
att jag tar mig an en ny årskull och följer
dem uppåt. Tittar jag tio år framåt så vore
det förstås fantastisk att få träna ett lag på
seniornivå.
Vilket tur att hon inte vann vad
slagningen …

Ett fyrtiotal tjejer
samlades på
Inspirationsveckan.

SE UPP FÖR FRAMTIDENS
FÖREBILDER
TEXT // LENA NYBLAD
ett 40 -tal tjejer

från hela distriktet samlades.
Under en vecka i oktober tränade de
tillsammans, lyssnade på föreläsningar,
spelade match – och lärde känna varandra.
- Inspirationsveckan kallar vi veckan och
jag uppfattade den som väldigt positiv,
säger Johan Ålund, en av de ansvariga.

TJEJERNA SKA STÄRKAS
Syftet med en utbildningsvecka under
hösten för fotbollsspelande tjejer i distriktet är att stärka fotbollen bland tjejer. Satsningen möjliggjordes genom Microsofts
Community Empowerment Fund, en fond
som drivs av Microsofts globala datacenterteam. Den har skapats för att stötta
projekt och satsningar som ska komma
samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter. Det är en del av
Microsofts arbete för att skapa långsiktig
och hållbar inverkan på lokalsamhället.
Therese Treutiger, vice vd på Microsoft
Sverige, säger:
- Microsoft är stolta över att samar-

beta med Gefle IF Fotboll i arbetet med
#EttBättreGefle för att skapa fler kvinnliga
förebilder samt bidra till en bättre miljö för
barn och unga i utanförskap.

är kända namn och förebilder. Ett bevis på
hur utvecklingen gått framåt.
Men jobbet måste fortsätta.

LÄR KÄNNA VARANDRA
MYCKET HAR HÄNT
Att öronmärka pengar för att utveckla
fotboll bland tjejer är viktigt.
Annat var det 1973.
Då, ett år innan föräldrar fick rätt att
dela på föräldraledighet, spelades den allra
första landskampen för damer. Platsen var
Åland och Sverige mötte Finland. Speltiden var bara 2 x 30 minuter för mer ansågs
inte tjejer palla för. I den svenska premiär
elvan spelade Anita Fredriksson, Ebba
Andersson, Ulla Nilsson och åtta till.
Inte många känner igen de namnen
idag. Jämför med namnen i herrlandslaget
under samma period: Ralf Edström, Ronnie
Hellström, Ove Kindvall…
Idag är damlandslaget ett av landets
mest folkkära landslag. Stjärnor som Hedvig Lindahl, Kosovare Asslani, Nilla Fischer

Gefle IF Fotboll gör stora satsningar och
Inspirationsveckan för tjejer födda 200506 är en del i detta.
Johan Ålund berättar:
- Vi vill att tjejer från distriktet ska träffas. Skolor, bostadorter och annat styr var
tjejerna vill spela. Även om vi naturligtvis
inte aktivt värvar i den här åldern är det för
oss är det en chans att visa upp vår förening och att vi har en bra och professionell
verksamhet. Många av tjejerna hade tidigare träffats i distriktsverksamheten men
fick nu chansen att lära känna varandra.
Och att utvecklas.
Att får lyssna på föreläsaren Calle
Barrling, som varit förbundskapten för U
19-damlandslaget och U 23-damlandslaget
och vunnit två EM-guld, var en av höjdpunkterna under Inspirationsveckan.
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Idoler på besök.
A-lagsspelare i Gefle IF Fotboll
besöker skolor tillsammans med
energi- och miljöpedagoger från
Gävle Energi och Gästrike
Återvinnare i gemensamma
satsningen Rastfotboll.

”Kombinationen med
fotboll och energi- och miljöinformation gör att eleverna
både får en rolig stund med
rörelse och ett lärande vid
samma tillfälle”
med att öka kunskaperna om
miljöfrågor är ännu bättre.
Nu är satsningen Rastfotboll inne på tredje året
och har blivit stor succé när Gefle IF Fotboll, Gävle
Energi och Gästrike Återvinnare samarbetar.
A-lagsspelare tillsammans med energi- och
miljöpedagoger ser till att eleverna får en annorlunda lektion som är nyttig på många sätt.
Johan Björck, biträdande rektor på Solängsskolan, är en av de skolledare som låtit sina
elever ta del av satsningen.
Han är mycket nöjd.
– Kombinationen med fotboll och energi- och
miljöinformation gör att eleverna både får en rolig
stund med rörelse och ett lärande vid samma
tillfälle, säger Johan Björck.
att kombinera det

SPELARNA MINNS HUR DET VAR
Spelarna som deltar var själva barn som ofta var
fysiskt aktiva med fotboll och annat på rasterna.
De är, som många andra, oroade när forskning
visar att barn rör sig allt mindre.
Forskning visar också att aktiv fritid och
skolresultat hänger ihop och då ringer förstås
varningsklockor när barn och ungdomar blir allt
mer stillasittande.
- Vår lösning blev att komma ut i skolorna och
spela fotboll med barn på skoltid. Redan från
början valde vi att göra det med olika teman, där
vi varvade fotbollen med information och samtal,
berättar Sebastian Zettergren, affärsansvarig i
Gefle IF Fotboll.
Gävle Energi var med och initierade Rastfotbollen och såg en chans att belysa miljöfrågor.
Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi,
vet att miljö och klimat är aktuella och viktiga frågor för många barn och ser i konceptet Rastfotboll
en chans att nå barnen.
Syftet är att öka medvetenheten kring att vara
energismart.
- För Gävle Energi är det viktigt att sprida
kunskapen om klimatförändringar och vikten av
förnybara energikällor. Att vara en aktiv partner i
Rastfotboll gör att vi når en målgrupp som inte är
våra kunder, säger hon.
Gävle Energi har haft en energipedagog
på plats vid flera tillfällen. Tillsammans med
miljöpedagoger från Gästrike Återvinnare och
GIF-spelare besöktes Andersbergsskolan,

Solängsskolan och Sörbyskolan under hösten –
även om coronapandemin krånglade till det en del.
Fotboll har varvats med miljöstationer där
barnen lärt sig exempelvis sopsortering och hur
lång tid det tar för olika produkter att brytas ner
genom lekfulla övningar.

54 275 VIKTIGA MÖTEN
Agneta Edin, Gefle IF, höll i många av besöken.
- Det har verkligen varit jättekul och viktigt!
Det är så mycket som händer i den åldern och
jag minns särskilt en tjej som satt och grät på
sidan. Först ville hon inte berätta varför, men
när vi pratat en stund kom det fram att hon blev
mobbad. Vi pratade vidare och sedan gick hon
ut och spelade igen. Som vuxen i sammanhang
som Rastfotboll får man så många förtroenden,
berättar Agneta.
Sebastian Zettergren fyller i:
- Det där tycker jag belyser så bra vad vi gör i
den här föreningen, att vi faktiskt skapar mer än
50 000 tillfällen per år där barn och ungdomar
får möta vuxna förebilder som inte är deras lärare
eller föräldrar.
Jo, ni läste rätt.
Över 50 000.
- Det har oerhört stor betydelse och det häftiga
är att det här sker varje dag i vår verksamhet,
konstaterar Sebastian och Agneta.

MILJÖ OCH FOTBOLL I SAMARBETE
För Gävle Energi känns satsningen viktig.
- Att kombinera glädjen i att sparka boll med
energikunskap och utbildning i att bli klimatmedveten är ett öppet mål. Vi hoppas dessutom att
vi lyckats öka intresset för oss som arbetsgivare
och för vårt arbete för miljön. Sedan hoppas vi
även att vårt engagemang på sikt leder till att fler
söker sig till vår bransch, säger Malin Eriksson.
Och Gefle IF Fotboll ser en framtid för Rastfotbollen.
- Vi hoppas att Rastfotbollen ska fortsätta
och utvecklas i någon form eftersom vi ser att det
fungerar väldigt bra, säger Sebastian Zettergren.
Johan Björck, biträdande rektorn på Solängsskolan, håller med:
- Min uppfattning är att eleverna alltid uppskattar att Gefle IFs fotbollsspelare kommer på besök.
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BÄTTRE
EN HÅLLBARHETSRAPPORT
FRÅN GEFLE IF FOTBOLL
Samma lag.
Det blev mycket blått
och vitt när Gefle IF
Fotboll bjöd sjukvårdsanställda på glass.

LAGARBETET
SOM BEHÖVDES
Ibland säger en bild mer än tusen ord.
Titta på den här! Biljettkön till ännu en match på
Gavlevallen?
Nix.
Pandemin satte stopp för alla publikfester 2020.
Bilden visar istället kön till gratis glass till hårt
jobbande sjukvårdsanställda en stekhet sommardag
– ett av Gefle IF Fotbolls många initiativ för att
hjälpa till under coronakrisen.
Sebastian Zettergren, affärsansvarig i Gefle IF
Fotboll, berättar:
- När pandemin slog till med full kraft i våras
drabbades hela samhället snabbt. Gefle IF Fotboll
också förstås. Matcher spelades utan publik, intäkterna försvann snabbt och personalstyrkan, som i
många andra verksamheter, korttidspermitterades.

VILL HJÄLPA TILL
Under en sådan kris kan man agera på två sätt:
1) Tycka synd om sig själva och ge upp.
2) Bidra och hjälpa till.
Sebastian Zettergren förklarar:
- Vi kände att vi ville bidra och hjälpa till. Vi har
en större mängd samarbetspartners som bedriver
både mindre och större verksamheter. Vi är vana
att aktivt samarbeta i olika frågor. Det kunde vi
göra under den här krisen också. Vi inledde därför
en dialog med Region Gävleborg och ledningen för
Gävle sjukhus för att se om och hur vi kunde bidra.
Frågan hann knappt ställas.
Det fanns, som överallt i samhället, ett stort behov.

Fotbollen är i många andra sammanhang en förenande kraft och kunde bli det nu också – på ett
helt nytt sätt.
- Sjukvården hade det tungt. Det visade sig
finnas ett behov av saker som skulle underlätta
personalens arbetsdagar. Bland annat var behovet
av ”energi i farten” stort. Det fanns ofta inte tid
att sitta ner och fika. Vi kontaktade en rad av våra
samarbetspartners och alla ville hjälpa till och,
åtminstone uppfattar jag det så, uppskattade de
att vi tog initiativet, berättar Sebastian Zettergren.
Gefle IF Fotbolls kraftsamling tillsammans
med samarbetspartners landade i att man en
gång i veckan under fem veckor, tillsammans
med partners och spelare från herr- och damlaget,
besökte sjukhusets samtliga avdelningar.
Med sig hade de energipåfyllning som powerbars,
energidryck, frukt, fika och annan konfektyr. Allt
enligt sjukhusets önskemål.

Ansvarig utgivare
Malin Rogström,
ordförande Gefle IF Fotboll
Redaktionsråd
Agneta Edin och
Sebastian Zettergren,
Gefle IF Fotboll
Susanne Fridolfsson,
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och Billy Holm,
Gomorron Reklambyrå
Lena Nyblad
och Ola Liljedahl,
Ordklotet
Skribenter
Lena Nyblad
Ola Liljedahl
Fotografer
Stéfan Estassy
Nils Westberg
Omslagsfoto
Stéfan Estassy
Form
Billy Holm
Gomorron Reklambyrå
Tryck
Gävle Offset

ENERGI TILL 1 500
Avdelningarna som upprättades på grund av
Covid-19 krävde personal från andra avdelningar,
vilket gjorde att hela sjukhusets verksamhet
påverkades.
- Det var därför viktigt både för oss och lednings
gruppen på Gävle sjukhus att vi delade ut energi i
farten till samtliga cirka 1500 anställda på sjuk
huset, säger Sebastian Zettergren.
Insatsen avslutades med utdelning av glass och
energidryck till alla anställda - och det under juni
månads varmaste dag.
GEFLE IF FOTBOLL
gefleiffotboll.se

