Mellanrum 25 april 2018
Idrottens plats(er): Samhällsbyggande, föreningsliv och genus
Kvällens mellanrum tar upp hur idrottsplatser och idrottsföreningar på olika sätt påverkar de
områden som de ligger i. Fyra talare är inbjudna: Chérida Town Gill från Angereds
Boxningsklubb, Emma Snelder, tränare för barn och ungdomar i volleybollklubben Westan i
Kungsbacka, Anna Tidefelt, roller derby i Jubileumsparken Frihamnen och Ulf Carlsson,
kanslichef på Göteborgs fotbollsförbund.

Chérida Town Gill sitter med i styrelsen för Angereds Boxningsklubb och har tidigare varit
medlem. Hon har boxats sedan hon var åtta år. Klubben har 350–400 medlemmar varav 250 är
aktiva boxare. Det är viktigt att klubben är öppen för alla oavsett ambition, ålder eller bakgrund.
Det finns alltid någon i receptionen och de erbjuder andra tjänster för att underlätta för
medlemmar såsom läxhjälp. Angereds Boxningsklubb är en ideell förening vilket är krävande.
Hyran för lokalen är 54 000 i månaden då Göteborgs Stad anser att det är de hyror som
marknaden kräver. Många andra föreningar får p.g.a. detta lägga ned. Aktiviteten är viktig för
ungdomar i området och ledarna är viktiga förebilder för många. Klubben har t.ex. 10 kvinnliga
medlemmar som tävlar aktivt. Barngrupperna börjar i åldern 10–15, de får träffa andra i sin
egen ålder, lär sig respekt och att bli en del av samhället.

Emma Snelder är tränare för Westan Volleybollklubb. Klubben fyllde 50 år i år och arbetar för
att fånga utanförskap och ta emot alla, även lite äldre. Föreningsliv är samhällsbyggande, viktigt
för t.ex. nyanlända och skapar gemenskap. Emma är mycket drivande i integrationsarbete inom
klubben. Volleyboll är en lagsport vilket ställer andra krav på gemenskap och aktivt deltagande i
jämförelse med boxning, men den har heller inte samma summor pengar som fotbollen har.

Anna Tidefelt arbetar på Älvstranden utveckling och är anställd för att utveckla Jubileumsparken
i Frihamnen. Jubileumsparken är en del av Göteborgs 400-årsfirande. Efter mycket förarbete
beslutade hon att det skulle anordnas en roller-derby ring av utomhusmodell i Frihamnen.
Parken invigdes 2014 vilket drog väldigt mycket folk. Området var innan tomt, tråkigt och
kändes osäkert att passera igenom. Roller-Derby lockar i första hand unga tjejer och genom att
få dit en ny publik lyckades de ändra stämningen i området. De frågade aktiva inom Rollerderby om råd för att kunna skaffa in bra utrustning. Detta var en av de gånger kommunen var
tvungen att gå utanför upphandlingsrutinerna. Området var tvunget att ha god tillgång till
vatten och toaletter, men senare också bad och bastu. Inkludering på alla sätt är viktig så
området anordnar flera ”prova på” aktiviteter såsom ”Alla kan rulla” där arenan erbjuder
hjälpmedel för deltagare med funktionsvariationer. All nödvändig utrustning finns fri att låna på
plats. Jubileumsparken är en utomhusarena vilket gör det känsligt för väder och vind.
Ulf Carlsson arbetar som kanslichef på Göteborgs fotbollsförbund, men har tidigare varit
fotbollstränare i 30 år. Han ser att skillnaden genom den perioden är att det idag finns färre men
större föreningar i staden. Det är idag mer yngre spelare men de äldre och seniorspelarna väljer
att sluta med den organiserade fotbollen då de behövs som mest. Många som är över 18 går
vidare till korpfotbollen. Den kvinnliga fotbollen ökar däremot fortfarande, men inte i överallt. I
östra Göteborg har föreningarna tappat damlag och sedan 2014 finns det inte ett enda.
Centraliseringen av fotbollsförbunden slår hårt mot icke-priviligierade områden. Dåligt skötta
och slitna planer ger minskat antal medlemmar, vilket i sin tur gör att föreningarna får mindre
bidrag och till slut dör ut. Nyrekryteringen är svår då det måste finnas ledare som kan ta hand

om barn, men få kan arbeta med detta ideellt. Då är möjligheten att kunna ge ett arvode nästan
nödvändig. De andra deltagarna håller med om detta. Föreningarna är dåliga på att söka bidrag,
om annat för att kassörer som också arbetar ideellt inte är vana vid digitala ansökningar. Ulf
berättar att för ungdomar i de icke-priviligierade ytterområdena är alternativen för
sysselsättning oftast inskränkt till tre; fotboll, kampsport eller brottslighet.
Efter presentationer följer en kortare fikastund och därefter frågestund med publiken.

En av kvällens besökare undrar om den oroväckande utvecklingen av föreningslivet beror på
elitsatsningar inom t.ex. fotboll. Ulf svarar att det kon ligga någonting i det. Zlatan lockar många
ungdomar med möjligheten att göra en karriär inom en idrott. Elitsatsningar i unga år riktar sig
oftast till föräldrar, så som att de får en summa pengar om barnen lyckas göra karriär. Om
satsningen misslyckas så hamnar föräldrarna och barnet i skuld till agenten. Detta kan leda till
erbjudande om att rigga matcher. Om de vägrar går det vidare till hot om indrivning istället. Det
finns dock inte samma pengar inom alla idrotter.

Det råder också en konflikt mellan föreningsidrottens ”Alla ska vara med” till önskan ifrån t.ex.
många föräldrar att ”Bara de bra ska vara med”. Idrotten som någonting fostrande emot idrotten
som en väg till en karriär. Emma berättar om ett somaliskt flicklag som bildats och de problem
som de ställs inför detta. Först var det svårt att starta ett dylikt, men nu finns det ett som spelar
på fredagskvällar utan att män får vara närvarande. De spelar då ihop utan slöja. Men är det helt
okomplicerat att de bara får spela på just fredagskvällar som ett sätt för respektive familjer att
hålla koll på dem? En annan aspekt är också att det är väldigt lätt att säga ”alla ska vara med”
men de flesta grupper vill spela med sina likar.
En besökare nämner att det ofta är lättare att hitta engagerade ledera på mindre orter dör det
kanske också finns ett mindre utbud. Det är svårt att hitta bra ledare och eldsjälar då många
oftast inte har tid. Vad förloras när arvode blir en del av rekryteringen?
Samhället är inte jämlikt och tryggt. Föreningslivet är för många ett viktigt och ibland helt
nödvändigt sätt att finna en väg in i samhället.

