Bakgrund/syfte
Likt IFK Göteborg Fotboll som strävar efter att närvara i Gbg förorter, så har även vi inom IFK
Göteborg Futsal tankar hur vi skulle kunna växa och utveckla vår sport på dessa platser.
Juni 2016 hände en fruktansvärd skjutning av en ung man på en fotbollsplan där 11-åriga tjejer
tränade fotboll. Angered MBIK skrev en artikel om deras situation och genom denna föddes
frågeställningen vad vi skulle kunna göra för att bidra till en förbättring.
Ganska omgående beslutade vi att flytta en av våra hemmamatcher till Angereds Arena och i
samband med det kontaktades Angereds MBIK, STUFS m.fl för att göra detta möjligt
Mål
Futsal har ett starkt fäste i Gbg´s förorter vilka syns både i olika lags prestationer i cuper men också i
antalet spelare som har sitt ursprung i dessa områden. Vårt mål är i förlängningen att hitta samarbeten
i Angered och därmed också spelare som kan och vill satsa på Futsal.
Vi har idag ingen ungdomsverksamhet men vår ambition är att starta detta och en viktig
framgångsfaktor är då att rekrytera ungdomar från alla delar av Gbg.
Ekonomi
Med hjälp av olika bidrag inkl. STUFS kunde vi erbjuda fri entré för samtliga till den här matchen. En
match innebär kostnader för ca10tkr för IFK Göteborg Futsal .
Vi inledde samarbete med en cup som genomfördes samma helg i området vilket gjorde att matchen
kunde marknadsföras till cupens samtliga deltagare.
Summerat:
Det var ett mycket lyckat evenemang. Vi skapade kontakter med Angered MBIK och tränare för
ungdomslag, barn fick autografer från spelarna. Martin Smedberg Dalence besökte matchen och vi
höll en intervju i halvlek dels hur det är att möta Messi men också om att Martin en gång var årets
Futsal spelare i Sverige. Medialt var också detta en stor succe. Vi blev kontaktade av journalister som
skrev om vårt initiativ och inte minst så använder vi detta event för att marknadsföra oss själva som
föreningen som inte bara pratar utan gör något. Detta följdes upp av fler initiativ med barn i fokus som
genomfördes under säsongen. Totalt skulle jag nog gissa att det har skrivits fler spaltmeter om
sporten Futsal i Gbg med omnejd under 2018 än vad det totalt tidigare år gjorts tillsammans.
Tack ännu en gång för ert bidrag att göra detta möjligt.
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