Ansökan till Breddmiljonen november
2017
Bollihop Linköping
Hösten 2016 startades KFUM Linköping och Linköping BK Tinnis samarbete kring
öppna träningar i fotboll och futsal för tjejer vilket senare mynnade ut i verksamheten
Bollihop. Under vintern och våren 16/17 hölls futsalträningar en gång i veckan i
Bergahallen. Tack vare satsningen från Linköpings kommun och Östergötlands
Fotbollförbund som gjorde att våra två verksamhetsansvariga har kunnat anställas på
halvtid juni-december 2017 har verksamheten kunnat utvecklas mycket. Från
projektmedelsstarten höll vi under sommaren öppna träningar två gånger i veckan,
tisdagar på Skarpans IP och torsdagar på aktivitetsparken vid Knektgatan. Antalet
deltagare varierade från 7–8 stycken upp till 25 stycken tjejer i åldrarna 6 till 18 år. Vi
bedömer att en stor anledning till att det fungerade bra vid aktivitetsparken trots att
planen inte har ett bokningssystem är KFUM:s långvariga närvaro där med
bemanning under flera somrar. Det gör att det har skapats en stämning som gör att
även tjejer vågar dit samt att vi ledare har ett kontaktnät och förtroende som gör att
alla som varit där har gått med på att lämna planen till oss under träningstiden.
Sommaren avslutades med en hel träningsvecka mixat med praktik, teori, lekar och
en heldag på KFUM:s lägergård Rengen med bad och grill som uppladdning till
deltagande i fotbollsfestivalen Winning Ground till helgen.
Under hösten hade vi sedan träning en gång i veckan på Skarpan. Att bara ha en
fast träning i veckan möjliggjorde extraaktiviteter i veckorna så som deltagande i
LFC-night samt en gemensam träning med Hjulsbro IK F05 och BK Tinnis F05/06/07.
Dessa två aktiviteter har varit mycket lyckade och båda bidragit till att inkludera våra
tjejer i föreningsvärlden där de träffat andra spelare och fått nya kompisar. Vi åkte till
Göteborg i september för att spela en vänskaplig turnering med mixade lag
arrangerad av Shake hands och Futebol da Força-ledare och åkte sen skidor
inomhus tillsammans med KFUM Göteborg.
Utanför planen har vi arbetat mycket för att nå ut till och få förtroende från föräldrar.
Dels genom utdelade lappar, information och personlig kontakt, men också genom
allt praktiskt arbete vi sköter som ledare. Genom att vi tar fullt ansvar för att skjutsa
tjejer till aktiviteter och ända hem till dörren är det lätt för föräldrar att ge sina döttrar
möjlighet att delta och känna sig trygga med att låta oss ha ansvaret. Vi hade tidigare
i höstas ett föräldramöte med sju deltagande föräldrar där vi berättade om vår
verksamhet samt hade diskussioner om idrott och föreningsliv. Dels var det en stor
framgång att lyckas få så många föräldrar till mötet, samtidigt som diskussionerna
och relationsskapandet var mycket givande. Att vi hade med en somalisk tolk var
avgörande för kommunikationen med några mammor. Föräldrarna kunde till exempel
bekräfta att sms var det bästa sättet för dem att ta del av kommunikation. För den

vardagliga kommunikationen kring träningar och aktiviteter hör vi annars av
oss direkt till spelarna via Snapchat – en revolutionerande och mycket
välfungerande metod.
Från att vi i oktober gick över till öppna futsalträningar delade vi in träningarna i tre
ålderskategorier, 6–9 år, 10–12 år och 13+. Gensvaret har varit enormt, framför allt i
den äldsta gruppen där det varje fredag nu kommer 20-25 tjejer från hela Linköping.
Sammanlagt kommer ca 40 tjejer varje fredag, mycket beroende på att de som
tidigare varit med har motiverat sina kompisar och syskon att komma.

Verksamhetsutveckling
Vi är just nu mitt uppe i planeringen av hur vi vill utveckla verksamheten och ett
bidrag från Linköpings kommun och Breddmiljonen vore otroligt betydelsefullt för vår
satsning framåt. Redan på några månaders anställningar har vi kommit långt i både
utvecklingen av metoder och etablering av verksamheten med mycket bra
uppslutning av vår målgrupp. De nya utmaningarna består nu i hur vi ska kunna
hantera det stora intresset och genomföra så bra verksamhet som möjligt för så
många som möjligt, så länge som möjligt. För oss är det viktigt att bygga en hållbar
långsiktighet med verksamheten och vi arbetar intensivt med det just nu.
De verksamhetsansvariga har fungerat som brobyggare mot familjer som inte tidigare
exkluderats både från föreningslivet och andra delar av det svenska samhället. Enligt
de trender som finns idag skapas allt större skillnader i tillgång till fritidssysselsättning
för ungdomar i Linköping beroende på var du bor och vilka förutsättningar din familj
har. Det är en ohållbar och farlig utveckling, och därför är vi måna om att vår
verksamhet inte bara ska vara ett kortsiktigt projekt som varar så länge vi får bidrag,
utan verkar för att skapa en långsiktig förändring för ett mer inkluderande
föreningsliv.
Vi vill utveckla och utöka vår verksamhet även till andra stadsdelar, framför allt där
det idag saknas möjligheter för tjejer att spela fotboll och futsal organiserat. Idrotten
som ett verktyg ger en möjlighet att på ett unikt sätt inkludera många fler människor i
samhället. Idrott för tjejer är också ett viktigt verktyg för att förebygga hederskulturer
och förtryckande normer, både genom stärkande av tjejer och påverkansarbete på
samhället runt omkring. Med rätt satsning är vi säkra på att idrottsledare kan göra
enorma skillnader både för individer, stadsdelar och staden som helhet.
Vår vision är att det under 2018 och framåt ska finnas etablerade öppna träningar för
tjejer i minst tre stadsdelar i Linköping; Berga, Ryd och Skäggetorp. Utbredning
öppnar för större samverkan mellan stadsdelarna och möten mellan tjejerna i de olika
träningsgrupperna. Vi tror inte att seriematcher mellan lag från olika stadsdelar är
den viktigaste nyckeln till integration utan har redan nu utvecklat ett koncept med
gemensamma träningar med blandade lag från olika håll. På det sättet kan spelare
från de öppna träningarna genom olika sociala och idrottsliga aktiviteter träffa andra
spelare, både från öppna träningar och organiserade lag.
Att det finns föräldrar som ska kunna skjutsa till bortamatcher borde inte vara en
förutsättning för att tjejer ska kunna idrotta. Istället skulle ett koncept kunna vara olika
sammandrag med flera matcher och andra sociala aktiviteter på platser som är
lättillgängliga
även
utan
bil.

Om vi ska öppna upp föreningslivet gäller det att vi börjar blanda det
traditionella föreningslivet med det moderna. Vi kommer behöva jobba med riktade
verksamheter och målgruppen tjejer, speciellt i utsatta områden, om vi ska nå ut till
fler. Detta genom att hålla öppna kostnadsfria träningar och fortsätta ha tät
samverkan med skolorna i området. I nuläget samarbetar vi med både Bäckskolan
och Ånestadskolan genom att bland annat hålla pass för tjejerna och har hittills sett
mycket positiva effekter då vi tror att skola och fritid hör ihop. För att lyckas med de
nya utmaningarna som nu består av hur vi ska kunna hantera det stora intresset och
genomföra så bra verksamhet som möjligt, för så många som möjligt så länge som
möjligt måste vi jobba långsiktigt hållbart speciellt med den typ av målgrupp vi riktar
oss till. Det har tagit lång tid och krävt mycket engagemang att bygga upp förtroendet
och tilliten till tjejerna och kommer fortsätta kräva mycket tid framöver. Med rätt
satsningar har vi chansen att skapa en banbrytande verksamhet och göra Linköping
till en förebildskommun i hela Sverige i kampen mot utanförskap och segregation.

Budgetredovisning 2017-06-01 – 2017-12-31
Budget 2017

Kommentar

Pott

INTÄKTER
LK/ÖFF

300 000 Till löner/admin

ÖIF/SISU

90 000 Utbildning

SISU WG + material

10 446 Idrottslyft Integration

SISU Material

21 499 Idrottslyft integration

SISU Idrottslyft

18 245 Idrott där du bor

Olika är bra

100 000 Till våren 2018

LK/ÖFF
ÖIF/SISU

SISU
SvFF

Sponsring
TOTAL INTÄKT

540 190

UTGIFTER
Lön Ella

Inklusive sociala avgifter,
126 188 fackavgifter

Lön Sahar

Inklusive sociala avgifter,
126 188 fackavgifter

Lön sommarledare

4770 Utbetalt av BKT

Kontor

15 000

Administration

15 000

Lön Hussein

500 Betalt av KFUM

Fika (Föräldramöte?)

147 KFUM
287 793 Kvar: 12 207

LK/ÖFF

FDF Utbildning
Lokaler Utb
Lunch Utb

68 000

ÖIF/SISU

7000 Gissning
15 000 Uppskattning, 30 deltagare
90 000

WG träningsvecka

Utbetalt, inkl inköp benskydd,
10 446 strumpor

Materiel

21 499 Ska få uppgifter från Intersport
31 945

St.b Göteborg FDF

8000 Bensin/busshyra, middag

St.b. Trollhättan

900 Bensinkostnader

Möte SvFF

700 Bensin/Tåg

Planhyra Skarpan

17 v, 1500 betalt av BKT, 1050 av
2550 KFUM

Hallhyra Bergahallen

4095 3h/vecka - 13 veckor

Mellanmål

2000

Idrottslyft SISU

18 245
TOTAL UTGIFT

427 983

Futsalturnernig
VM-kval Stockholm

Oklar kostnad
3500 Minibussar betalda av SvFF

TOTAL INTÄKT

540 190

TOTAL UTGIFT

427 983

TOTAL

112 207 OLIKA i dagsläget orört till 2018

ÖFF

