Besked ansökan Gabriel Gouzo Bohlin
STUFS har mottagit ansökan från Gabriel Gouzo Bohlin om bidrag från var fond. Detta
dokument innehåller all information i ärendet.

Ansökan
Tidigare gärning inom futsal
Jag var med och startade upp Drop-in futsal tillsammans med Ove Holmberg i 1SFC år
2015. I uppstarten av projektet agerade jag som ledare/coach för Drop-in tillfällena, sedan
tog jag över som projektledare. Lämnade sedan över rollen till en ny hungrig ledare inför
projektets sista år, och tog rollen som sportchef för SFC. Väl där lyckades jag knyta Vedran
Kurtovic till föreningen, en internationell futsaltränare från Kroatien med meriter från högstarespektive andraligan i kroatisk futsal.
Drop-in futsal: Ett integrationsprojekt med futsal som medel. Statistik från Drop-in
•
2888 deltagartillfällen
•
131 st drop-in tillfällen
•
Ca 20% är nyanlända
•
Ca 80% har invandrarbakgrund
•
Ca 7% tjejer
•
Snitt 18,9 personer på varje drop-in
•
Åldrar mellan 7-53 år
•
Snittålder 17 år
•
5 nya Drop-in ledare utbildade
•
Arrangerat 3 Drop-in Cuper, varav 2 st endast för tjejer.
•
7 nya lag bildade (1 i högsta damserien, 1 i Div 1 SS Herr, 1 i Älta, 4 i Korpen)

Syfte med ansökan
Jag har ca 7-8 års erfarenhet av att ha spelat futsal på distriktsnivå, regional nivå och nu
riksnivå. Under dessa år har jag kommit i kontakt med flertalet spelare med internationell
erfarenhet av futsal, som blivit en stor inspiration och haft ett starkt inflytande på hur jag har
kommit att betrakta sporten. Jag är 23 år och har en ganska gedigen erfarenhet av egen
satsning inom fotboll/futsal. Jag är väldigt egendriven och har tränat med personliga tränare
för att utveckla alla aspekter av min fotboll/futsal.
För ca 3 år sedan valde jag aktivt att satsa mer på futsal och detta har successivt lett till att
jag nu är en renodlad futsalspelare. Jag har alltså ett helt annat synsätt på futsal än många
övriga spelare/ledare inom svensk futsal. Jag har sedan ca 3 år sedan tränat individuellt
specifikt för futsal, till en början i kombination med fotboll. I kombination med min egen
erfarenhet och den inspiration jag fått från tidigare nämnda ledare/lagkamrater, insåg jag att
det inte var gynnsamt att kombinera futsalträning med fotbollsträning. Således kom idén om
mitt initiativ till liv.
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Mitt initiativ utvecklar svensk futsal genom att skapa möjligheten för att träna futsal
individuellt, vilket i sig innebär fler träningstillfällen av futsal och således även ökar
förbrukningen av futsal i Sverige. Utöver detta hoppas jag att mitt initiativ kan inspirera fler till
att utveckla liknande verksamheter runt om i landet, vilket i sin tur långsiktigt kommer tillföra
en betydligt större individuell kvalitet till svensk futsal.
Behovet av och intresset för att kunna träna individuellt inom flera olika sporter har vuxit
enormt det senaste årtiondet. Såvitt jag vet finns det inget liknande initiativ inom svensk
futsal, åtminstone inte i Stockholm, om man bortser från Lars Ternströms futsalgymnasium
Aspero. Jag tror att mitt initiativ kan få effekter redan i år, då jag planerar att träna med minst
1 spelare från varje Stockholms lag i SFL. Jag vill på så sätt kunna redovisa en effekt så
snart som nästa SFL-säsong. Långsiktigt hoppas jag att effekterna kan mätas både i form av
att de spelare som tränat med mig genom mitt initiativ spelar i olika landslag (Pojk/Flick-lag,
Seniorlag)och lyckats ta sig till en internationell nivå i futsal, samt att initiativet spridits runt
om i landet så att spelare från alla olika delar av Sverige får samma förutsättningar till att
utvecklas individuellt inom futsal.
För tillfället har jag ingen samarbetspartner eller klient, utan bedriver träningen på egen hand
tillsammans med en SFL spelare från Djurgården Futsal, Stephan Eriksson. Jag har dock en
plan om att samarbeta med Vedran Kurtovic, som jag tänker mig ska agera som en
handledare p.g.a sin erfarenhet av internationell futsal. Anledningen till detta är att jag vet att
Vedran gärna vill ta över ett lag i SFL, och därmed är det osäkert hur mycket tid han kommer
att ha till sin förfogande för detta initiativ. Jag har även fått tillgång till Liljeholmshallarna tack
vare IK Hephata som låtit mig använda Liljeholmshallarna för priset av deras medlemsavgift
(200 kr). Dessvärre finns det ett orosmoment och möjligt hinder för verksamheten, då
Stockholms Stad tar över anläggningen fr.om. den 31/3-2019. Just hallbristen/tillgången till
hallarna i Stockholm, är det enda jag ser som kan hindra verksamheten. Utöver detta, ser
jag bara möjligheter.

STUFS kriterier för beviljande
Om du vill ansöka medel från Stiftelsen bör du först ha gjort en verifierad gärning inom futsal
i Sverige och sedan ha en idé om vad du vill göra – ett projekt eller något som gynnar futsal i
Sverige och något nyskapande som ingen annan gjort tidigare som tar futsal i Sverige
framåt.

STUFS förhandsbesked
För att ge sökanden möjlighet att förtydliga eventuella feltolkningar av STUFS gav vi
sökanden möjlighet att kommentera vårat förhandsbesked som innebär att vi är tveksamma
till hur vi kan hjälpa till och hur det passar de ändamål vi främjar:
Vi skulle vilja veta mer om hur det är tänkt att genomföras samt hur vi kan veta hur vi
lyckats? Vilka är effekterna av ett genomförande? Du nämner ett par risker. Dessa är högst
troligt inte risker utan verkliga utmaningar. Hur löser vi detta? Bidraget från STUFS är av
princip max halva vår kassa. Utan att nämna hur mycket den innehåller så har vi ytterst lite
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att stötta med just nu. Är det därför bättre att ansökan väntar, säg ett år, för att jobba bort
problemen? Om du skulle få bidrag - vad skulle pengarna användas till? Finns annat stöd du
kan få från oss utöver pengar?
Kärnfrågan för ett godkännande från oss är dock exakt hur detta gynnar futsal i Sverige. Vi
kan ana detta men vill ha detta utförligt beskrivet.

Sökandens svar på förhandsbeskedet
Jag har intresse från ca 10 spelare från SFL, RFL samt division 1 i Stockholm för att testa
konceptet. Vi kommer köra teknikspecifik träning med syfte att spelare, oavsett
lagtillhörighet, ska kunna förkovra sig i futsal avseende teknik. Hallbristen är ett problem
men vi avser köra utomhus under sommarhalvåret om det blir problem. Det vi söker bidrag
för är material såsom konor, västar, bollar samt ett partnerskap för marknadsföring.

STUFS slutbesked
STUFS ser fram emot fortlöpande redovisning av projektet hur det når sina mål. I detta läge
ger vi ansökanden bidrag med västar och bollar samt stöd med marknadsföring genom våra
egna kanaler. Visar det sig senare att projektet når framgång kan ny ansökan skickas in.

STUFS styrelse 2019-04-18

Joakim Eriksson
Hanna Wahlstedt
Ove Holmberg (jävig och ej med i beslutet)
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