EN RAPPORT OM INKLUDERING, JÄMSTÄLLDHET OCH MILJÖ.
GEFLE IF FOTBOLLS HÅLLBARHETSRAPPORT.

”Den äkta bilden av Gefle IF FF är så mycket
mer än en fotbollsförening. Det är också
en samhällskraft som bidrar till förändring
och bärs av medmänsklighet.”
Malin Rogström, ordförande Gefle IF
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KAMPEN FÖR ETT BÄTTRE GÄVLE
Vad innebär Ett bättre Gävle? För oss har det i många år handlat om så mycket mer än att
”bara” vara Gävles största fotbollsförening. Hur gör vi skillnad för människorna vi möter? Hur
kan vi vara en förlängd arm utanför fotbollsplanens kritade linjer?
Med dom här tankarna gick föreningen under 2019/2020 in i ett omfattande prioriteringsarbete, inom ramen för Ett bättre Gävle, för att vässa och få ut mer av varje insats. Målet var att
organisera och strukturera alla fina initiativ som föreningen bedrev inom ramen för vad som då
hette ”Ett Bättre Gefle”.

Resultatet? Det har du just nu i dina händer. Visst, Covid-19 satte käppar
i hjulet för arbetet utanför planen likaväl som innanför. Skolor tog inte
emot besök och vissa planerade projekt fick i stället flyttas fram till 2022
med respekt för människors hälsa i första hand. Men väldigt mycket av
det arbete vi lade grunden för under 2019/2020 kunde vi faktiskt genomföra 2021.
Oavsett om det handlar om de olika initiativ du nu kommer läsa om eller de du kommer att se för första gången under det här året så har de
alla en sak gemensamt – Syftet är att målmedvetet och dedikerat arbeta
för att Gävle ska bli en bättre stad att bo, verka, utvecklas och leva i.

”Vi har
bestämt oss
för att inte
stoppa
huvudet
i sanden.”

Vi rör oss i socialt utsatta områden där vi använder fotbollen som en läkande kraft för att
bygga broar för människor, unga som gamla, in i samhället. Historierna i vårt land om hur unga
människor räddas från kriminalitet och än värre öden tack vare idrotten är många och sanna.
Där gör vi, tillsammans med andra starka krafter i samhället, skillnad på riktigt redan idag.
Vissa kallar det integration och utanförskap. Vi kallar det inkludering och gemenskap. För oss
är det tydligt att oavsett vem du är och var du kommer ifrån har vi alla en gemensam vilja att
känna tillhörighet och gemenskap. Genom att våga
”Vi är säkra på att genom prata om utmaningarna med varandra bygger vi
dag en varm gemenskap för framför allt barn
att vara ambitiösa i varje
och unga inom ramen för våra aktiviteter inom Ett
klimatfrågan kan vi bättre Gävle och Gefle IF Fotboll.

uppmärksamma och
utmana, inte bara andra
idrottsföreningar, utan
samhället i stort.”

En annan kärnfråga för oss är jämställdheten. Idrotten är inte perfekt, inte heller Gefle IF. Men vi har
bestämt oss för att inte stoppa huvudet i sanden. Vi
kommer stå på barrikaden, lyfta dom problem vi ser
i och utanför vår förening, och faktiskt göra något åt
saken. Jämställdhet är en fråga som aldrig sover, ett arbete som aldrig blir klart. Genom att
samla goda krafter i samhället, till exempel vår nya samarbetspartner UN Women Sverige, ska
vi säkerställa att vi möter utmaningarna i idrotten och samhället.

Under förstudien till det som du nu har i handen såg vi också ett tydligt nytt område, som inte
har berörts nämnvärt av sportindustrin tidigare. Vår tids stora ödesfråga – klimatet. För oss
handlar det om att inte bara göra skillnad för människor i vårt samhälle idag, utan också att ta
ansvar för kommande generationer och säkerställa att våra barn och barnbarn får likvärdiga
förutsättningar som de vi har fått.
Hur ska då en fotbollsklubb med knappt 1000 aktiva norr om Dalälven attackera vår tids
största globala fråga?
Genom att sticka ut hakan. Rejält. Vi har bestämt oss för att lyfta blicken utanför vår region,
och sträva efter att bli och vara hela Sveriges klimatsmartaste elitidrottsförening. Resan är
lång men den har redan börjat. I fjolårets hållbarhetsrapport kunde du läsa vår omfattande
studie om våra utsläpp och föreningens påverkan på miljön. Den låg till grund för arbetet som
nu har startat. Vi är säkra på att genom att vara ambitiösa i klimatfrågan kan vi uppmärksamma och utmana, inte bara andra idrottsföreningar, utan samhället i stort. Fotbollen har en
unik förmåga att beröra och engagera. När vi använder den på ett positivt sätt kan vi sätta saker i rörelse som kan påverka, ja, faktiskt hela vår planet. Den resan har bara börjat, men tillsammans ska vi göra vår del för att bekämpa klimatförändringarna.
Tack till dig som är med oss på den här resan. Tillsammans gör vi skillnad för människan, klimatet och samhället. På riktigt.

Gefle IF Fotboll

KAMPEN FÖR ETT BÄTTRE GÄVLE
Rapport från Styrgruppen
Styrgruppen för Ett bättre Gävle bildades 2021 och består av nio representanter från samarbetspartners till Ett bättre
Gävle, inklusive representanter från Gävle kommun, samt tre representanter från Gefle IF Fotboll.
Styrgruppens uppdrag är att leda arbetet med Ett Bättre Gävle liksom att prioritera, utvärdera, följa upp, justera och bidra
till ett ännu bättre arbete med större genomslagskraft och påverkan och arbetar efter principen ”Allt börjar med dig”.
Under 2021 har gruppen genomfört fyra möten med fokus på de tre målen, som är baserade på FNs globala mål, nr 3
Hälsa och välbefinnande, nr 10 Minskad ojämlikhet och nr 13 Bekämpa klimatförändringarna. Arbetet sker utifrån ett lokalt perspektiv med lokala mål.
Styrgruppen har tagit fram ett utkast till en plan för ett mer klimatsmart arbete i Gefle IF FF och inom ramen för Ett bättre
Gävle. Idéerna har sedan bearbetats och tagits vidare av föreningen. Styrgruppen planerar också att köra i gång ett mentorprogram för unga i syfte att bidra till arbetet mot segregation med direkt koppling till det globala målet nr 10. Mentorprogrammet ska starta under kvartal 1 2022.
Vidare så har de partners som finns representerade i styrgruppen deltagit vid ett flertal aktiviteter så som Summercamp
och Klappakuten samt bidragit till den pågående skoinsamlingen.
Var och en kan vi åstadkomma begränsade förändringar men tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för liv, hälsa och
miljö.
Styrgruppen, Ett bättre Gävle
Malin Eriksson, Gävle Energi
Fredrik Thorgren, Fastpartner
Henrik Åström, Fastighetssnabben
Jörgen Edsvik, Gävle Kommun
Johan Englund, Gästrike Återvinnare
Gabriel Edelbrock, Atea
Johan Fåhraéus, Sandvik
Malin Qvarnström, Brinc relations
Susanne Fridolfsson, Gomorron Reklambyrå

Globalt mål nr 3

Globalt mål nr 10

Globalt mål nr 13

God hälsa och välbefinnande

Minska ojämlikhet

Bekämpa klimatförändringarna

I Gävle ska vi bidra till:

I Gävle ska vi bidra till:

I Gävle ska vi bidra till:

Ett bättre och mer hälsosamt liv

Ett bättre och mer jämlikt samhälle

En bättre miljö

Vårt fokus:

Vårt fokus:

Vårt fokus:

Rörelse och inkludering

Jämställdhet och integration

Vi ska arbeta för att bli Sveriges miljö
-vänligaste idrottsförening som spelar på Sveriges klimatsmartaste elitidrottsarena

KAMPEN FÖR LIKA VILLKOR

FRIA MENSSKYDD

TILL ALLA
Gefle IF Fotboll nu tar nästa steg mot en mer jämställd och inkluderande förening. Alla från F12 och uppåt i
föreningen erbjuds nu kostnadsfria mensskydd tack vare vår nya samarbetspartner Great Earth.
– Initiativet är en del i vår aktiva strävan att bli en mer inkluderande och jämställd förening, säger Malin
Rogström, ordförande Gefle IF Fotboll.
Gefle IF arbetar kontinuerligt för en mer jämställd fotboll både på fotbollsplanen och på sidan av den. Att erbjuda
kostnadsfria sanitetsprodukter är ett stort steg i rätt riktning och nu får samtliga i föreningen från F12 och uppåt
tillgång till kostnadsfria sanitetsprodukter i både omklädningsrum och medicinväskor.
Inspirationen till initiativet kommer från fotbollsföreningen IF Brommapojkarna som började erbjuda kostnadsfria
mensskydd till sina spelare tidigare i år.
– Vi har inspirerats av dem och ser att det här gemensamma initiativet tillsammans med Great Earth är att gå från
ord till handling och ett led i vår aktiva strävan att bli en mer inkluderande och jämställd förening, säger Malin
Rogström, ordförande Gefle IF FF.
Den nya samarbetspartnern Great Earth är ett
svenskt företag som startades för mer än 30
år sedan – med en dröm om en bättre värld
för både människa och planet. Idag är de en
av Sveriges ledande aktörer inom naturlig hälsokost.
– För oss på Great Earth var det en självklarhet
att gå in i det här samarbetet med Gefle IF.
Det går helt i linje med vår filosofi ”Good Life –
Great Earth” som genomsyrar allt vi gör. Vi
tycker att gratis mensskydd borde vara en
självklarhet för alla, det är en jämställdhetsfråga. Vi är stolta över att kunna ge alla Gefles
spelare den här möjligheten och det är en del
av vårt långsiktiga arbete med att stötta kvinnohälsa, säger Sanna Malmström, försäljningschef på Great Earth.
Gefle IF-s klubbchef Daniel Kraft förklarar vidare varför man väljer att samarbeta med just
Great Earth.
– Great Earth vill precis som vi bidra till ett
mer hållbart och jämlikt samhälle. Därför passar de utmärkt som partner till oss i Gefle IF
FF.
Menstruation borde aldrig få vara ett hinder
för att kunna utöva sin idrott men kan många
gånger vara svårt att prata om. Malin
Rogström hoppas att detta ska öppna upp för
det.
– Vi hoppas att initiativet ska bidra till att
hjälpa några av våra aktiva rent konkret samt
tidigt som vi ökar kunskapen om kvinnokroppen. Förhoppningsvis kan vi på sikt medverka
till att bryta en del av det tabu som dessvärre
fortfarande finns kring tjejer, kvinnor och
menstruation.
Man tror därtill att det nya samarbetet har
potential att utveckla andra delar av Gefle IF-s
verksamhet. Malin Rogström utvecklar:

Daniel Kraft, klubbchef Gefle IF och Sanna Malmström,
försäljningschef Great Earth
– Samarbetet med Great Earth känns både viktigt, roligt och
inspirerande. Dels för att vi i dem har fått en partner som
utmanar och utvecklar oss på ett konstruktivt och kreativt
sätt vad gäller både hälso- och jämställdhetsfrågor. Att vi
som förening, och inte minst våra aktiva juniorer och seniorer, får tillgång till deras kunskap när det gäller kost, sömn
och hälsa ser vi som ett jättelyft och att vi därmed gemensamt kan se till att de aktiva får bästa möjliga näring för att
må bra och för att prestera bra.
Samarbetet är därtill i linje med föreningens ambitioner och
ett välkommet tillskott på flera plan.
– Vi får ytterligare en aktivitet som ligger under vårt CSRarbete “Ett bättre Gävle”. I detta fall bidrar det till att vi får en
mer jämlik förening där man oavsett kön har samma förutsättningar att utöva idrotten man älskar, säger Daniel Kraft.

KAMPEN FÖR INKLUDERING

SUMMERCAMP

SÅ MYCKET MER ÄN BARA LEK OCH FOTBOLL!
Lugnet och tystnaden ligger som ett täcke över Sörby IP – platsen som bara någon vecka tidigare varit fylld av skratt, rop och ljudet av dunsande bollar. En av sommarens stora aktiviteter, daglägret
Summercamp, är nu över.
– Summercamp är ett jättebra mini-exempel på vad
Ett bättre Gävle är, för vi kan inte göra det på egen
hand. Vi har samarbetat med alla våra partners i Ett
bättre Gävle och de är väldigt engagerade och hjälper
till. Utan deras stöd går det inte att genomföra! När vi
tillsammans i Gävle gör saker så blir det bra och det
blir bra för barnen, säger Malin Rogström, ordförande
i Gefle IF Fotboll.
Summercamp är en del av det större hållbarhetsprojektet Ett bättre Gävle som Gefle IF Fotboll driver
med hjälp av partners och en styrgrupp. Fokus i projektet ligger på tre av de globala målen: God hälsa och
välbefinnande, Minskad ojämlikhet och Bekämpa klimatförändringarna.
Och varför man väljer att satsa på just
en aktivitet som
Summercamp är
självklart:
– Det är ju inkludering, ökad jämlikhet,
rörelse och glädje.
Plus att vi har utbildningsinsatser kring
klimatet som källsortering och energi.
Där kan man ju checka av alla tre boxar och det är ju
så vi provar när det kommer nya aktiviteter. Kan vi
sätta en bock på alla tre, ja då är det en bra aktivitet
för Ett bättre Gävle, säger Daniel Kraft, klubbchef i GIF.
Summercamp pågår under fyra veckor varje sommar
där barn och unga, förutsättningslöst, ges möjligheten
till ett härligt sommarlov och kvalitetstid med äldre
ledare.
– Summercamp har existerat längre än Ett bättre
Gävle. Det hela startade med ett samarbete tillsammans med Gavlegårdarna som ville göra något meningsfullt för sina hyresgästers barn under sommarlovet. Vi ser ju att behovet finns. Många barn blir hemmasittande i juli när andra åker till sina stugor och på
semesterresor. Det är många barn som inte har den
möjligheten och blir kvar hemma. Vi får signaler från
olika instanser att barnen behöver något att göra och
intresset för lägret bara växer och växer. Här skapar vi
ett hållbart samhälle, säger Agneta Edin som är verksamhetsansvarig för Ett Bättre Gävle och ansvarig under Summercamp.
Och att man gör en skillnad för barnen som är med,
och att de tar med sig saker från lägret är det ingen
tvekan om.
– Under de här veckorna har barnen haft tillgång ett
gäng unga vuxna som bara har till uppgift att umgås

”Det är härligt att
se när barnen och
ledarna bara hänger
tillsammans, ligger
på marken och
pratar om livet. ”

Från vänster: Malin Rogström, ordförande.
Daniel Kraft, klubbchef. Agneta Edin, verksamhetsansvarig Ett bättre Gävle
med barnen. Det är härligt att se när barnen och
ledarna bara hänger tillsammans, ligger på marken
och pratar om livet. Kärleken till ledarna blir tydlig
när ett av barnen frågar en av ledarna om han ska
jobba nästa år. ”För då ska jag anmäla mig direkt”.
Att ha någonstans att ta vägen på sommarlovet,
under ordnade former tror jag är en stor trygghet.
Ett angenämt problem under de här veckorna var
att få barnen att gå hem när dagen var slut, säger
Agneta och skrattar.
– Jag tänker också att det skapar nya förebilder vilket är viktigt. I synnerhet när man är i den åldern,
säger Malin.
Agneta fortsätter:
– Det är jätteviktigt. Det märktes tydligt när vi gick
och såg våra ledare spela match på Gavlevallen mot
ett holländskt akademilag. De fick se sina ledare i
en helt annan roll och dessutom vinna matchen!
Dagen efter väntade barnen ivrigt och hyllade sina
ledare som att det var Messi och Zlatan som klev in
på Sörby.
Kärnan i Summercamp är att ge barn möjlighet till
rörelse, tillgång till roliga aktiviteter och gemenskap
– något som för många kan verka självklart men
som för andra är helt främmande.
– Jag kan tänka mig att när man kommer tillbaka till
skolan och ska berätta vad man har gjort i sommar
så kanske det inte är så roligt att berätta om man

bara har hängt hemma. Man vet inte hur det är
med hemförhållanden och så vidare. Men här får
de fått uppleva saker som de med glädje kan berätta om, säger Daniel.
Agneta håller med:
-Vi har varit på Fjärran Höjder, Dome, sett fotbollsmatcher, spelat minigolf, haft cup med alagsspelare och ätit glass. Det är värt jättemycket.
Jag fick bild från en förälder med texten “hon vägrar ta av sig summercamp-tröjan”. Hon till och
med sov i sin tröja. Det gör så mycket större skillnad för barnen än vi tror, säger Agneta och fortsätter:
-Summercamp har låtit barnen ha roligt och lära
sig nya saker och med lite tur kanske man även
kan påverka vidare i leden.
-Via barnen kan man nå föräldrar och mor- och
farföräldrar när det gäller viktiga saker som miljö
och klimat och det är delar vi har med under lägret. Det för att barnen ska kunna bli goda ambassadörer för den frågan, säger Malin.
Daniel tillägger:
-Är det ett barn som tar med sig det så har vi gjort
en skillnad!

en från Summercamp och med mig som referens, säger Agneta.
Där finns potential för en framtida utveckling av
inte bara Summercamp utan även Ett bättre Gävle som helhet menar Malin.
– Det är en oerhört viktig aspekt och någonting som vi skulle
vilja vidareutveckla tillsammans med våra partners. Att vi
inte bara kan upplåta tjugo ledare under Summercamp utan
också att våra partners kan ta in ungdomar på sommarjobb
eller extrajobb så att ännu fler får möjligheten. Det är någonting som vi vill bygga vidare på nu till nästa år tänker jag. Då
får våra partners vara med och bidra ännu mer på olika sätt.

Summercamp är inte bara en hjälpande insats för
barnen som deltar utan också för de tjugotal ledare som är med under de fyra veckorna.
– Det är en viktig del av Summercamp som vuxit
fram mer nu under de senaste åren, att kunna ge
unga människor ett sommarjobb. Flera som
kanske inte skulle ha fått ett sommarjobb annars
för att de inte har nätverket eller kontakterna. Att
kunna bygga deras ledarskap, vilket vi gör här, för
att sen också kunna ta nästa steg till vad de vill
utbilda sig till, ett nästa jobb. Här får
man någonting till CV:t. Det är också
värdefullt, säger Malin.
UNGDOMAR
Vissa ledare har dessutom fått mersmak efter lägret.
– Flera av de som tog studenten nu
har jag hjälpt med ansökningshandlingar, för nu vill de ut i skolor och förskolor och arbeta med barn och ungdomar. Nu har de med sig erfarenhet

SOM FICK
ANSTÄLLNING
SOM LEDARE:

UNGDOMAR SOM
TACK VARE DENNA
REFERENS FICK
JOBB EFTER
SOMMAREN

BARN SOM HELT
KOSTNADSFRITT
DELTAGIT
I LÄGRET

21

11

128

PRISTAGARE
Mikael Bengtsson, huvudtränare Gefle IF Herr
utsågs till Årets Ledare på Gästriklands Idrottsgala 2021 med motiveringen:
Har gett Gävleborna nytt hopp om ett lag i högre
serier. Han har, med smal budget, skapat ett lag
som verkligen är ett lag. GIF har genom hans kunskap och ledaregenskaper gjutit nytt hopp i klubben
och en hårt prövad supporterskara. Har med sin
positiva och humanistiska inställning stått för en
mycket tydlig och märkbar utveckling av spelartruppen.

Gefle IF fick ta emot Miljöpartiet De Grönas
Demokratipris!

Årets Noppa-stipendium tilldelades P17s
lagledare Mashall Khreis!
– Vi ville skapa en starkare gemenskap bland
killarna, så där är jag mer en social coach. Det
är otroligt viktigt att man inte ser dom bara
som fotbollsspelare, utan som individer, säger
Mashall Khreis.

Motivering: För sitt starka engagemang för både sociala frågor, integration och sitt mål om att bli Sveriges mest klimatsmarta fotbollsförening delar vi ut
vårt miljö- och demokratipris till Gefle IF! Det är tillsammans som vi når målen om ett klimatneutralt
Gävle. När föreningar, företag, medborgare och
kommunen tillsammans kämpar för klimatet kommer vi göra stordåd! Det är också när vi ser våra barn
och unga och deras möjligheter och utmaningar tillsammans som vi som bäst kan förebygga sociala
orättvisor och skapa de bästa förutsättningarna för
alla! Gefle IF är ett lysande exempel på en förening
full av engagemang, kunskap och driv för att skapa
ett bättre Gävle och en bättre värld. Vi är stolta över
att få dela kommun med er!

Consid Gefle IF Award: Alva Skoglund
-Det känns jättekul att få priset. Jag var helt oförberedd. Jag hade inte en tanke på att jag skulle kunna
vinna. Det betyder mycket för mig, säger Alva Skoglund.
Genom stipendiet vill Consid och Gefle IF lyfta kvinnliga förebilder i klubben. Stipendiet tilldelas en flick- eller damlagsspelare i Gelfe IF som genom sin sportslighet och laganda är ett föredöme för andra klubbmedlemmar.
Stipendiet togs fram 2020 och har nu delats ut för andra året i rad. Det är Gefle IF som, tillsammans med IT-företaget
Consid, utser stipendiaten. Ledarna i klubben nominerar tre spelare och skickar med motivering till Consid. Consid utser
därefter vinnaren i diskussion med klubben. Tanken är att stipendiet ska gå till en spelare i Gefle IF som verkar för en
inkluderande kultur i laget och föreningen, både på och utanför planen.
– Fotboll är ju mycket mer än bara själva
spelet. Det handlar om ett sätt att tänka
och om laganda. Det handlar också om att
få andra att bli bättre, säger Matilda Niemi,
hållbarhetsstrateg på Consid.
- Det är otroligt viktigt att lyfta kvinnliga
förebilder i regionens största – och Sveriges äldsta – förening, Gefle IF. Jag är övertygad om att det ger positiva ringar på vattnet, säger Matilda Niemi.

KAMPEN FÖR INKLUDERING

GÅ-FOTBOLL

LIKA MYCKET SOCIALT UMGÄNGE SOM RÖRELSEGLÄDJE
Lördagsmorgon och solen skiner med sin frånvaro men trots detta har ett gäng glada själar i olika åldrar samlats
på Strömvallen. Varför? För att spela gå-fotboll såklart.
Mitt i en pandemi som pågått under två år har föreningslivet med stöd av forskare och lärare högljutt protesterat
om begränsningar i ungdomars fritidssysselsättningar, ungdomar behöver aktivera sig. Det psykiska välbefinnandet
har gått ner och depressionerna ökat. Men det har inte protesterats lika högljutt för den äldre befolkningen, trots att
forskning och undersökningar tydligt påvisar hur pandemin påverkar den äldre befolkningens psykiska och fysiska
hälsa.
Lika mycket socialt umgänge som rörelseglädje; så skulle man kunna beskriva gå-fotboll. Aktiviteten har på kort tid
blivit väldigt populär och det är inte svårt att förstå varför när precis alla, ung som gammal, kan vara med och spela.
Gå-fotbollen tar plats varje lördag mellan
kl 10-11 på anrika Strömvallen och är ett
samarbete mellan Gefle IF Fotboll och
Strömvallen Fotboll. Ansvarig för aktiviteten är Strömvallen Fotbolls Kent Björk
som med glädje och pepp välkomnar de
som vågat sig in innanför Strömvallens
grindar. Han berättar entusiastiskt om
spelet och värdet däri.
– Alla kan vara med från 0 till 150! Det är
dessutom en bra aktivitet i dessa tider –
man får komma ut och träffa folk men vi
kör inga närkamper. Den perfekta covidanpassade aktiviteten.
Reglerna är enkla och går att hänga med i
även om man aldrig spelat fotboll tidigare. Inga skott över knähöjd, inga tacklingar och viktigast av allt – du får inte
springa. Man kan köra med målvakt eller utan och då gäller det att sätta bollen i någon av stolparna. Och om du bryter mot någon av reglerna? Då går bollen över till det andra laget – svårare än så är det inte.
Gå-fotbollen växer över hela världen och speciellt i de profilerade fotbollsländerna. En önskan om att utveckla det
framgångsrika konceptet ytterligare finns även här i Gävle:
– Man skulle kunna vidareutveckla med cuper i gå-fotboll. Sen skulle man kunna fortsätta köra även på vintern och
flytta in verksamheten, säger Kent.
I dagsläget är prio ett att få ut ordet och få ännu fler att våga vara med. Strömvallen har denna lördag intagits av ett
tiotal personer och med det gråa vädret i bakgrunden får man se det som en vinst.
Bland deltagarna finns ungdomar, medelålders och pensionärer och trots det stora åldersspannet flyter spelet på riktigt bra och alla verkar ha roligt. När en person tvekar på om hen
ska vara med eller titta på hoppar en av pensionärerna in med ett leende:
– Jag är över 70, har aldrig spelat fotboll och har problem med ryggen. Vad har du för ursäkt?

PERSONER
SOM AKTIVERATS
UNDER 2021
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HE FOR SHE
GEFLE IFS SAMARBETE MED UN WOMEN

Gefle IF Fotboll och UN Women Sverige har skrivit på ett samarbetsavtal för att aktivt och gemensamt arbeta med
jämställdhetsfrågor genom FN:s globala initiativ HeForShe.
– Vi hoppas och tror att vårt gemensamma arbete med att förändra attityder, beteenden och normer bidrar till ett
mer jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering, säger Christina Knight på UN Women Sverige.
HeForShe startades 2014 för att engagera fler män
och pojkar i arbetet med jämställdhet; mot våld, diskriminering och orättvisor som drabbar kvinnor och
flickor. Initiativet utgår från att pojkar och mäns engagemang är direkt avgörande för att jämställdhet
ska uppnås och att jämställdhet gynnar alla – socialt,
politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet.
Världen över arbetar företag, regeringsföreträdare,
civilsamhället, universitet, skolor och idrottsföreningar med HeForShe som plattform för att stärka och
utveckla jämställdheten inom just sitt område.
– Vi på UN Women Sverige är mycket glada att Gefle
IF Fotboll har valt att bli HeForShe. Det är otroligt viktigt att fler aktörer inom idrotten tar steget och aktivt
arbetar med jämställdhetsfrågor. Vi hoppas och tror
att vårt gemensamma arbete med att förändra attityder, beteenden och normer bidrar till ett mer jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering, säger Christina
Knight på UN Women Sverige.
– Gefle IF Fotboll och UN Women Sverige har samma grundläggande värderingar om alla människors lika värde. Idrotten är en viktig och relevant plats för arbete med och diskussioner kring jämställdhet och normer – hur beter vi oss
mot varandra, på plan, i omklädningsrummen och på träningspassen? Vi är övertygade om att vårt gemensamma arbete med att förändra attityder, beteenden och normer bidrar till ett mer jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering. Detta ligger helt i linje med vårt CSR-arbete ”Ett bättre Gävle” där vi har som mål att öka jämlikheten i sam-

ORANGE DAY
25 november – Orange Day och FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Orange Day är startskottet på #OrangetheWorld och
#16days. Under 16 dagar färgas världen orange för att
manifestera mot våldet. Som en ljus och optimistisk färg
representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor.
Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös
eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk
plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under
sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot
kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.
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GÄVLE PRIDE
Vi står upp för allas lika värde. Därför är det självklart för oss
att spela på en fotbollsplan där hörnflaggorna är Pride-färgade
och delta i Gävle Pride!

JULHJÄLPEN GÄVLEBORG
Gefle IF stöttar detta fina initiativ med att skänka biljett– och fikapaket som delades ut som julklappar till behövande familjer

IDROTTENS DAG
Tre av våra A-lagsspelare deltog i RF SISUs initiativ Idrottens dag

MODELL FÖR EN DAG
Tillsammans med Gävle Citysamverkan agerade våra A-lagsspelare
modeller för en dag för att gynna vår lokala handel i centrum

DIGITAL KICKOFF
Vi genomförde vår första digitala kickoff med hållbarhetstema
under mars 2021. Gästtalare: Charbel Garbro!
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NATTFOTBOLL

VARJE LÖRDAG, ÅRET OM. BÅDE PÅ SÖRBY OCH I SÄTRA
Varje lördagskväll pågår Nattfotboll på Sörby IP och
Gavlehov. Vad innebär detta egentligen och får man
vara med? Häng med oss en kväll på Sörby IP!

Kontrasterna är stora när man står utanför Sörby IP i
det kalla höstrusket och sedan stiger in och känner
värmen. Det är inte bara temperaturen som värmer –
utan också glädjeropen och den uppenbara gemenskapen. Här pågår fotbollsmatcher på högsta allvar
men med glimten i ögat.
Nattfotboll är organiserad spontanfotboll där unga
mellan 13-21 år ges en möjlighet att enas i sin glädje
och kärlek till sporten. Det är inte seriespel och det är
inte lek; det är en hälsosam blandning av allt det goda.
Nattfotboll ingår i Gefle IF FFs
sociala hållbarhetsprogram “Ett
bättre Gävle” och är till för alla –
både killar och tjejer. Här spelar
man fotboll förutsättningslöst
utan att behöva vare sig förkunskaper eller någon speciell talang. Man får vara med
precis som man är.
Mohamed Noor är på plats varje lördag mellan 20:0023:00 och leder Nattfotbollen. Han delar smidigt upp
alla deltagare i lag och plötsligt ljuder visselpipan högt
och matcherna är i full gång. Denna kväll har över 50
ungdomar tagit sig till hallen och det blir bara fler och
fler som vill vara med.
– Jag har precis lagt in önskemål om fler mål så att vi
kan köra flera matcher samtidigt, säger han glatt.
Mohamed har varit ledare för initiativet sedan start
och tycker fortfarande att det är roligt och givande
trots att han också är tränare på annat håll.
Med sig har han också två andra ledare, Mohamud
Noor och Musab Idris. Tillsammans ger de ungdomar
en mötesplats på Sörby IP oavsett om man tillhör något lag eller inte. Nattfotbollen bidrar inte bara till fotbollsglädje utan agerar också på ett förebyggande
hållbarhetsplan. Man motverkar tristess och stök ute
på stan under sena lördagar där man ger ungdomar en
chans till något annat, något hälsosamt, istället

för att exempelvis bli en del av skadligt grupptryck.
Man arbetar förebyggande med saker som kan bidra
till ett mer hållbart samhälle för alla.
Det är tack vare engagerade ledare, som Mohamed,
Mohamud och Musab samt stödet från Ett bättre
Gävles partners som Nattfotbollen kan arrangeras.
Initiativet fortlöper på Sörby IP men det finns också
planer på att utöka.
– Vi vill såklart köra Nattfotboll i fler stadsdelar! För
att göra detta behöver vi samarbeta med flera aktörer och få in mer finansiering.
- Vi har redan tagit nästa steg och arrangerar nu
också Nattfotboll på Gavlehov, säger Agneta Edin,
verksamhetsansvarig för Ett bättre Gävle. Till Sätra
har vi rekryterat Haydar Hamiid som huvudledare,
vilket vi är jätteglada över. Haydar har skapat en
grupp av ledare, där flertalet
kommer från Sätra. Vi är jätteDELTAGARnöjda med den start vi fått ,
TILLFÄLLEN
fortsätter Agneta. Första kvälUNDER 2021
len dök det upp ungefär 35 ivriga ungdomar, sen har de fortsatt att komma fler och fler till
Novahallen.
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SKOINSAMLING
HJÄLP OSS HJÄLPA!

Många barn drömmer om att spela fotboll, vare sig det är i organiserad form eller spontant.
Att ha råd med fotbollsskor och träningskläder är inte en självklarhet i alla familjer. Under 2021 startade vi
därför ett initiativ där vi uppmanade våra medlemmar och gävlebor i allmänhet att lämna in skor som inte
används längre och ge dem nytt liv hos oss. Syftet var lika enkelt som självklart. Allt för många fotbollsskor
används bara en säsong och slängs eller hamnar på hyllan i ett alldeles för bra skick.
Så genom att vi slår ett slag för miljön via återbruk ger vi samtidigt fler möjligheten att spela och träna fotboll, och därigenom minska risken att hamna i utanförskap.
Ett cirkulärt system som gagnar barn och unga, miljön och
samhället tycker vi är ett system värt att hyllas!
UTLÄMNADE
INSAMLADE
PS. Vi fortsätter löpande ta emot material (fotbollsskor,
benskydd, jackor, och hela och rena träningskläder) som
ligger hemma och inte används. Titta förbi någon av våra
anläggningar om du vill hjälpa oss att hjälpa andra.

SKOR
UNDER 2021

SKOR
UNDER 2021

122

63
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KLAPPAKUTEN
ATT GE TILLBAKA MED IDEELLA KRAFTER

Under en heldag i december deltog Ett bättre Gävle som medarrangör till
Klappakuten 2021. Klappakuten är ett arrangemang som initierades av Gefle
Dagblad för 5 år sedan, och har sedan start samlat in flera tusen julkappar som
delats ut till barnfamiljer i Gävle med omnejd.
Tillsammans med Lars ”Babsan” Wilhelmsson, Amanda Jansson från Tunna blå

KLAPPAR SOM
SLOGS IN OCH
DELADES UT TILL
BEHÖVANDE:

linjen, spelare från Brynäs dam tog sig våra spelare Oskar Karlsson, Leo Englund,
Svea Jöves, Torre Rafael och Jaakob Khreis an den ström av klappar som alla
generösa gävlebor lämnade in på Flanör under dagen.

982

Nära 1000 julklappar lämnades in av generösa gävlebor.
Klapparna slogs in och sorterades för att sedan skänkas
vidare till behövande familjer i Gävle med omnejd.
Klapparna distribueras med hjälp av Matakuten.
Vi fanns på plats hela dagen med Ett bättre Gävles verk-

samhetsansvarige Agneta Edin som tillsammans med
spelare från föreningen och slog in julklappar för glatta
livet.

Kvällen avslutades med en direktsänd paketinslagningstävling mellan Torre Rafael och Jakob Khreis
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MACHOFABRIKEN
FÖR EN SCHYSST KULTUR
Under hösten har Gefle IF tagit ännu ett steg för att
ge barn och ungdomar som är verksamma i föreningen ett positivt sammanhang, även utanför fotbollsplanen. Det är i samverkan med Gävle kommuns Förebyggandeenhet som en omfattande insats har genomförts, med fokus på begränsande och
destruktiva killnormer.
Ett arbete som går i linje med föreningens engagemang inom ramen för Ett bättre Gävle och det sociala ansvaret att genom samverkan med andra aktö-

rer verka för ett bättre samhälle.
Utbildningen genomfördes i ett av våra breddlag,
P16 där de 39 spelarna tillsammans med lagets två
ledare deltog.
Information har i ett första steg gått genom styrelsen och alla ledare har även kunnat delta i en kortare utbildningsinsats
genom BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) på temat våldsförebyggande arbete och genusnormer. Vidare har medarbetare från
Fältgruppen i Gävle kommun lett programmet Machofabriken i ett av föreningens juniorlag. Machofabriken vänder sig till
ungdomar i åldrarna 13-25 år och deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjligheten att reflektera
utifrån olika teman såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet.
Camilla Nässbjer, enhetschef vid Förebyggandeenheten Gävle kommun:
-Vi ser ett stort värde i att de insatser vi gör i föreningslivet är väl förankrade i föreningen. Att det inte bara är en insats riktade till ett lag eller en grupp, utan till föreningen i stort.
- Att insatsen genomförs tillsammans med en stor idrottsförening innebär ju att vi från Fältgruppens håll ges möjlighet att nå
ut brett, med förhoppning på en positiv inverkan och ringar på vattnet. Jag tror att vi som verkar i olika sammanhang runt
barn och unga behöver se över vad vi kan göra, både från vårt eget håll och tillsammans med andra. Vi behöver alla hjälpas
åt för att skapa goda förutsättningar för barn och unga i Gävle kommun.
Rasmus Axman, Fältassistent:
”Vi ser att det finns ett intresse av att diskutera de här frågorna bland de ungdomar vi möter”. De ämnen som tas upp ständigt är närvarande i ungdomars vardag och att det för många verkar vara skönt och även lite roligt och lärorikt att prata om
dem under mer organiserade former. ”Målet med insatsen är att skapa förutsättningar för unga att leva ett friare liv och
minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier.
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HÖSTLOVSKUL
FÖR ALLA BARNS RÄTT TILL ETT ROLIGT LOV!

Under ett flertal år har Gefle IF bedrivit olika aktiviteter på Gavlevallen under höstlovet som ett av projekten under Ett
bättre Gävle. Initialt drevs projektet tillsammans med vår partner Fastighetssnabben, som numera ingår i vår styrgrupp
för verksamheten.
Under höstlovet öppnar vi upp Gavlevallen för alla barn under 16 år i Gävle där våra bägge A-lag spelar fotboll med barnen, gör ansiktsmålningar, leder spökvandringar i Gavlevallens katakomber och mycket annat.
Syftet med höstlovskul är att främja ett meningsfullt skollov, helt kostnadsfritt, för barn
och unga i Gävle kommun. Genom samverkan med andra aktörer i samhället vet vi att skadegörelse på skolor och andra byggnader ökar under lovet samtidigt som många barn upplever en otrygghet när den bekanta och trygga samlingsplatsen i skolan inte längre finns.
För oss var det självklart att dels skapa den trygga platsen som saknades, dels att passa på
att ge våra barn och unga chansen att träffa goda förebilder i våra elitidrottare i dam- och
herrlaget. Projektet har växt i popularitet genom åren och senast det begav sig var det
närapå 300 barn som kom och besökte oss!
En viktig del i Ett bättre Gävle är att låta våra egna ungdomar få en chans att vara med och driva
projekt. Både för att få möjlighet att tjäna pengar men också för att få viktig arbetserfarenhet.

Över 300 barn besökte Höstlovskul 2021!

Olivia Sävholm och Svea Jöves från
Gefle IF F17, projektledare Höstlovskul
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SVERIGES

MILJÖVÄNLIGASTE
IDROTTSFÖRENING

Träningskläder tillverkade av återvunna pet-flaskor? Lag-bussar som drivs av biogas? Mer vegetariska och veganska
alternativ i kioskerna? Detta är saker som kan bli verklighet i framtidens Gefle IF Fotboll när vi vi nu undersöker möjligheter samt driver vårt miljöarbete framåt och uppåt mot nya höjder.
Gefle IF Fotboll arbetar aktivt och djupgående för hållbarhet inom flertalet områden i projektet Ett bättre Gävle där vi utgår
från tre av FN:s globala mål i Agenda 2030. Nu vill vi gå in djupare och växla upp kring mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna.
Målsättningen är att bli Sveriges miljövänligaste idrottsförening som spelar på Sveriges klimatsmartaste elitidrottsarena. Det
kan låta stort och svårt men i den verklighet vi idag lever och verkar ser vi detta som en nödvändighet. Vi vill nu som förening få med oss partners och samhälle på resan. Vi vill trappa upp, bana väg och göra en riktig skillnad för vår miljö och klimat.
Genom workshops kring miljö och klimat, tillsammans med Gävle Energi, har vi kartlagt föreningens nuläge och även undersökt de möjligheter vi faktiskt har att göra skillnad. Resan kommer vara lång och därför vill vi anlägga en stabil grund att stå
på. Att utbilda, se på sin egen situation och
miljöavtryck samt tillhandahålla verktyg för
att kunna göra jobbet blir vitalt för att tillsammans bli framgångsrika.

VAD KAN MAN GÖRA?
Världsnaturfonden WWF har urskilt fem
områden där vi alla kan vara med och bidra
till ett mer stabilt klimat:
Bilen - mer kollektivtrafik och förnybara bränslen
Biffen - mindre kött bra för både hälsa och miljö
Bostaden - mer energisnål vardag
Börsen - minska utsläppen från ditt sparande
Butiken - shoppa mindre och smartare

Inom dessa områden kan vi inom föreningen
analysera och implementera förbättringar.
Idag finns en vilja och ett driv hos Gefle IF Fotboll att vara med i den matchen!
VAD HÄNDER NU?
Vi är långt ifrån vårt mål men vill trots detta
redan nu upplysa om det arbete vi som
idrottsförening vill genomföra. Har vi möjlighet att väcka tankar och inspirera andra med det vi gör så ser vi det som en vinst i sig. Ambitionerna är många och vi måste
alla hjälpas åt för att göra skillnad.
– Gefle IF mäter och är medvetna om föreningens miljöavtryck I hela verksamheten med 2000 medlemmar, en av Gävleborgs största organisationer.
– Gefle IF arbetar medvetet för att minska föreningens klimatavtryck inom bl.a. transport, material och sophantering.
– Gefle IF använder förebildskapet och vår kunskap till att utbilda tusentals barn och unga ute i skolorna varje år.

Vi är beredda att ta obekväma beslut idag för att i det längre perspektivet ta ansvar för
kommande generationer!
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