
”Vi stödjer Skånsk fotboll”



Välkomna Till Frukostmötet 

#Plus1000skåne



Program

08.00 Inledning – Maria Holmström, Projektledare – Plus1000Skåne

08.15 Ambassadörsklubben Tygelsjö IK

08.25 Ambassadörsklubben Vellinge IF

08.35 Diskussion - erfarenhetsutbyte

09.05 Uppsamling - Feedback

09.15 Avslutning 



Plus 1000 Skåne

Minst en mer kvinnlig ledare 
kommer in i styrelsen

Dubblera antalet av kvinnliga 
tränare och domare i klubbarna för 
att styrka förebilderna hos tjejerna

Arbeta med mångfalden i 
klubbutvecklingen genom att styrka 
styrelsens kompetenser och resurser

Fasthålla och rekrytera flera 
kvinnor/tjejer genom arrangemang 
och kompetenslyft

Skånes Fotbollförbund som distrikt är storleksmässigt cirka 10% av 
svensk fotboll vilket innebär att cirka 1 000 ”nya” tjejer/kvinnor ska 
rekryteras till skånsk fotboll till och med år 2023

Skåne FF vill arbeta för att: Organisation - initiativ Plus 1000 Skåne:

Arbetsgrupp från styrelsen
Annette Madsen, Erika Nilsson, 
Hossein Karbassi, Peter Ekvall, Tanja Pihlblad

Projektledare
Maria Holmström

Skånes FF
Marknadsföring, Pernilla Nilsson
Sekreterare, Mats Hansson, 
Domarkommittén, Sofia Wigerup

Samarbetspartner
SVFF , RF-SISU Skåne,



Aktiviteter för initiativ 
Plus 1000 Skåne
Fokus områden (perioden 2021-2023):

• Förmedling om Initiativ Plus 1000 Skåne, 
Enkät undersökning i Skånes fotbollsklubbar

• Etablera ambassadörsnätverk för tränare och ledare
Webinar för Skånes fotbollsföreningars styrelser

• Tränarkurser för kvinnliga tränare
• Utbildningar för kvinnliga distriktsdomare/ungdomsdomare

Förmedling och igångsättning av motionsformer som ex. Gåfotboll/Fotboll fitness

• Nätverksträffar/Seminarier för Skånes fotbollsföreningar
• Nätverksträffar för ambassadörsklubbarna
• Aktivitetsturné med fokus på kvinnliga förebilder
• Kampanjfilm om klubbens Förebilder
• Film om Plus1000Skåne – till diskussionsunderlag



Ambassadörer 
för Plus 1000 Skåne

Ambassadörsklubbar
för Plus 1000 Skåne 

Aktiviteter
Ambassadörens roll är att:

• Sprida kommunikationen om 
initiativet plus 10.000 

Etablera ledare -och tränarnätverk

• Delta i regionala och nationella 
seminarier och möten.

Vittsjö GIK
Lunds BK
Jonstorp IF
Ängelholm FF
Vellinge IF
Tygelsjö IK
Skegrie BK



Marknadsföring - Material

• Plus1000skåne Logotype
• Material till rekrytering
• Inspirations filmer kvinnliga förebilder
• Tränarlyftet SVFF 
• Film till diskussionsunderlag
https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/p
lus-10-000/
• Nätverksgrupp Skåne FF-Plus1000skånenätverk
https://www.facebook.com/groups/132132022268628

https://www.skaneboll.se/forening/foreningsutveckling/plus-10-000/
https://www.facebook.com/groups/132132022268628


Så här engagerar vi fler 
kvinnor till att bli ledare 

i Tygelsjö IK
Case: Boll och Lek



Dagens Agenda

• Tygelsjö IK

• Boll och Lek

• Problemet

• Uppstarten

• Utvecklingen

• Möjligheten

• Upplägg

• Resultat

• Rekrytera ledare

• Summering

• Utmaningen



Tygelsjö IK - Glädje och 
Gemenskap - för en aktiv by
Vad vi står för

Tygelsjö Idrottsklubb startade i juli 2010. 

Vårt mål är:

att skapa och bedriva idrottsverksamhet för, i första hand, våra barn och ungdomar på hemmaplan

Vi gör allt utifrån våra värdeord rörelse, glädje och gemenskap

Boll och lek, fotboll, gymnastik, innebandy och motion.

Medlemmar:

Över 400 aktiva medlemmar (majoriteten 4-15 år).



Boll och Lek

Startades 2013 av Johan Angelöv
(Nuvarande ordförande) när hans son var 3 år.

1 pass, 1h/v

Barn 3-6 år

Vi delar upp och kör hinderbana och med bollar.

Alla föräldrar är aktiva med barnen.

Idag i Tygelsjö är Boll och Lek givet för 
majoriteten.

Många ledare i varje grupp med minst 50 % 
kvinnor.



Problemet
Första gångs-förälder funderar:

”Hur kan man aktivera sitt 
barn?”

”Finns det något lokalt 
alternativ?”

”Vad kan 3-åringar göra?”

Många frågor och få svar.

Bamsegympa grupper?

Vad vill barn göra?
Röra på sig och leka

Vi skall leka men ändå börja 
introducera boll, Boll & Lek!



Uppstarten

Uppstarten
- Facebook och lokala grupper för frågor osv 

i vår lilla by

- Kommunicera syfte om åldersgruppen

- Samlingsmöte med stort intresse

- Behövs ledare, inga 
erfarenheter/utbildningar krävs

Resultat?

Flera ställde upp som ledare (män)

Gruppen blev snabbt 30-35 barn (cirka 
50/50)



Uppstarten
Uppstarten
Ett år senare – copy paste

Starta upp grupp + föräldramöte sedan släppa

Men det är fel!

Alla tänker inte lika. Vissa behöver mer stöd än 
andra.

Denna åldersgrupp slutade/upphörde redan efter 
6 månader.



Utvecklingen –
Vikten av kvinnor
Lärdomar för framgång

- Hitta en driven person som

- Prioriterar lek och omtänksamhet

- Kan samarbeta med sina andra ledarkollegor

Överlämning till ny grupp krävs långsam överlämning:

- Var närvarande och behjälplig men inte allt för styrande, 
frihet under ansvar.

- Vid kullen senare kom en mamma in i som ledare. 
Dynamiken bättre med mix.

- Mamman skötte förstamötet med föräldragrupperna.

- Fler kvinnor har vågat kliva fram och engagerat sig.

- + Tygelsjö, en by där man känner varandra underlättar 
vid rekryteringen av nya ledare då man ofta känner 
någon eller vet någon som är en bra ledargestalt.



Möjligheten –
Enkelt att vara ledare

Boll o lek är enkelt att vara med på, finns knappt några 
hinder att vara med.

Alla kanske inte kan leda, men då finns det alltid folk.

Alla är inte bekväma att leda barn, men då kan man hjälpa 
till att ställa ut material.

Inga kunskaper krävs. Intresse för kul med barnen.

Många ledare i varje grupp innebär:

- Mindre jobb för alla

- Du behöver inte känna att du ska vara där varje gång.

Vid uppstart av nya grupper – syskon dyker upp, ledare 
börjar om.



Upplägg Boll och 
Lek
- Uppvärmning tillsammans med någon låt

- Gärna barnlåtar som är dans och hoppvänliga. tex 
huvud axlar knä och tå...

- Hinderbana på ena sidan och bollekar på andra

- Samlas på slutet och kör stafett/lek.

- Allra sist raketen

- Upplägget är lite olika med tanke på ålder och storlek på 
gruppen.

Viktigt! Barnen ska inte bli tvingade till något. De ska vara 
där för att ha skoj inget annat.



Boll och Lek 3-6 år

Gymnastik Fotboll Innebandy

Nästa steg? – Kanske fortsätta med samma koncept som boll 

och lek även när de blir äldre.. Fast med coolare namn för att 

behålla de barn som inte vill göra något av fotboll, bandy och 

gymnastik.



Antal barn i Boll och Lek: 107 st

Antal ledare: 19 st (varav 13 är kvinnor)

Totalt antal ledare: 76 st

25% är kvinnliga tränare

Styrelsen är 5 av 6 kvinnor



Rekrytera 
ledare
Föräldrarna är med hela passet, ”då kan 
jag lika väl hjälpa till också.”

Lätt att vara med att vara ledare.

Skicka ut på FB att vi ska dra igång och 
att vi behöver ledare.

Om inte några frivilliga, börja terminen 
med ett föräldramöte.

Möjlighet att rekrytera fler ledare i 
barngruppen när man lär 
känna föräldrarna.

Lättare att om en kvinna är med så är 
det lättare för fler kvinnor att haka på.



Summering
• Boll och lek - hinderbana och med bollar.

• Lätt att få tag på barn - många som har barn i 2-4 års åldern som 

vill komma igång.

• Alla föräldrar är både på plats och är aktiva med barn

• Lätt att bli ledare, vid utmaning, börja med föräldramöte

• Möjlighet att rekrytera fler i gruppen efter tid när fler känner 

varandra

Idag i Tygelsjö känner många till Boll och Lek.



Behöver vi bli bättre på

- Fånga upp ledare efter boll och lek när 

vi drar igång nya aktiviteter

Hur kan vi gå vidare?

Kanske behövs en utbildning att ge dem 

mer trygghet.

Vad är era tips hur man får in kvinnor i 

sporter som de inte är kompetenta 

eller har kompetens för?



Frågor?
Kommentarer?
Prata med oss

Jakob Wikenstål

Emmeli Persson

📧 tygelsjoik@outlook.com

🌐Tygelsjoik.se

mailto:tygelsjoik@outlook.com


Initiativ för att locka fler kvinnliga 
ledare och styrelsemedlemmar

Föräldramöten initierade av styrelsen, börja locka i tidig ålder

• Vad innebär det att vara ledare i Vellinge IF

• Vilken hjälp får jag

• Vilka olika ledare behövs

• Måste inte kunna fotboll

Initiativ för att utveckla tjejfotbollen + andra satsningar

• Tjejprojekt

• Vellinge IF hela livet

• Fotboll för alla



Målsättning tjejprojektet

Skapa förståelse och insikt kring vad som är viktigt för tjejer i olika åldrar. Vad är 

avgörande faktorer för att spela fotboll länge samt hur kan vi behålla tjejer som väljer 

att sluta spela i andra roller inom föreningslivet för att på så sätt ta tillvara deras 

kompetens och föreningskänsla. 

Målet är även att skapa ett nära samarbetet mellan ledare i olika åldersgrupper, samt 

utveckla kontakten mellan ledare och styrelse för att tillsammans skapa förutsättningar 

för en anpassad,

starkare och växande tjejverksamhet.

Tjejprojektet i korthet

• Få in fler tjejer i klubben

• Få in fler tjejer i varje åldersgrupp

• Få tjejer att spela fotboll längre

• Få in fler tjejer som ungdomsledare

• Få in fler tjejer som domare

• Få in fler kvinnliga tränare / ledare

• Få in fler kvinnor i beslutande organ / styrelse

Plus 

10000



Exempel på vad vi gör

• EPA samtal (enskilt – parvis – alla)

Via samtal och enkäter har vi samlar vi in 
tankar och önskemål från tjejerna. Dessa har 
kan sen ligga till grund för de aktiviteter som 
kommer att genomföras. Vi vill att allt ska 
bygga på delaktighet och möjlighet att få 
påverka. 

• Aktivitetskalender med tematräningar, 
fys/andra träningar, föreläsningar, sociala 
och gemensamma aktiviteter, damerna 
hälsar på, läger tillsammans etc.



Utveckling 2021-2022

2021
Styrelse: 3 kvinnor – 4 män (totalt 7 i styrelsen)
Ledare: 16 kvinnor – 87 män (totalt 103 ledare)

2022
Styrelse: 4 kvinnor – 3 män (totalt 7 i styrelsen)
Ledare: 27 kvinnor – 87 män (totalt 114 ledare)

Plus 

1000


