Avspark

Nr 10 - 2012 •www.mff.se• Pris

20 kronor

En matchtidning från Malmö FF

Malmö FFBK Häcken
Söndag 5 augusti
kl. 16.00
Swedbank Stadion

Jörgen kopplar
av efter noter
Namnsponsor

Dräktleverantör

Dräktsponsor

Tribunsponsorer

Officiella sponsorer

20

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB

bildreklam.se

Dagens matchvärd:

Swedbank Stadion
söndag 5 augusti kl. 16.00

Malmö FFBK Häcken
Spela på Malmö FF ända
fram till slutsignalen!

Välkommen till arenans spelbutiker
eller surfa in på m.svenskaspel.se

MASSCREATION
STRYKTIPSET
– STOLT
SPONSOR
STRYKTIPSET
– STOLT
AV ALLSVENSKAN
SEDAN 1934
SPONSOR
AV ALLSVENSKAN
SEDAN 1934

TILL ALLA SMÄRTANDE KLUBBHJÄRTAN
Att älska MFF är inte alltid en dans på rosor. Som stolt sponsor av Allsvenskan
vill vi säga: Vad som än händer så är du varmt välkommen till Hela Sveriges
Fotbollsklubb. Här är det plågsamt spännande varje lördag.

Avsluta
semestern med
himmelsblå
revansch

Dags att börja jobba igen på måndag efter semestern?
En perfekt slutpunkt på semestern är så klart att gå på
allsvensk fotboll. Serietvåan Malmö FF tar emot BK Häcken
kl. 16.00.
Upplagt för en spännande uppgörelse.
Revansch – det är ordet som gäller för dagen hos MFFspelarna. Alla minns vi hur det gick i våras i Göteborg...
Nu ska det bli – just revansch och fortsatt jakt på serieledande IF Elfsborg, som leder Allsvenskan med en poäng
före MFF.
Det ser ut till att bli en spännande höst. Och då vill du
naturligtvis vara med redan från början mot BK Häcken.
Den här matchen ska vi färga Swedbank Stadion himmelsblå. Klä dej i blått och visa vem som regerar här! Och
har du ingen MFF-tröja, gammal som ny, så passa på att
titta in i MFF Shopen eller i tälten och köp en himmelsblå
T-shirt för bara 129 kronor!
Sista semesterdan? Ja, ta då med hela familjen till
Swedbank Stadion. För 400 kronor kommer två vuxna och
två barn under 18 år in på matchen.
Det är väl ett lagom semesterpris för en allsvensk fotbollsmatch...
Kom tidigt så kan ni passa på att smaka av O´Learys
korvmeny. Redan klockan 14 slår O´Learys upp sina gröna
tält där ni kan äta en korv tillsammans med en öl eller
något annat drickbart. Sen slår ni er ner på bänkarna runt
stadion och och drar in atmosfären.
MFF Shopen öppnar sina himmelsblå tält samtidigt. Här
finns det du behöver för matchen.
På Stadiontorget kan du lyssna på musik och de absolut
senaste matchintervjuerna. Hör även när MFFs gamle guldtränare Tom Prahl intervjuas och kommenterar matchen.
Biljetter säljs i MFF Shopen. Dock upphör biljettförsäljningen där vid vardagsmatcher tre timmar före avspark och
flyttas till biljettluckorna på Swedbank Stadion. Lördagar
och söndagar samt helgdagar öppnas biljettluckorna tre
timmar före avspark. Du kan även köpa dina biljetter på
ticnet.se, via Ticnet Call Center 0771 - 70 70 70, och hos
Ticnet-ombud.
Välkommen till Swedbank Stadion och Malmö FF.
Tillsammans får vi ett bättre Malmö!
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Framgångsrikt
generationsskifte.

En företagsförsäljning eller överlåtelse är en
process där du ställs inför många ekonomiska och
juridiska frågeställningar. Vi har samlat all expertis
under ett tak och hjälper dig till en lyckad affär.
Även som privatperson är det viktigt att planera för
framtiden. Våra rådgivare och Juristbyrån hjälper
dig att hitta de bästa lösningarna.
Välkommen!

Välkommen
på match!
”Får vi mycket publik,
som stöttar oss, hjälper
det oss att prestera”
f

TEXT: Martin Östling • FOTO: Jesper Landby

u

Det svänger onekligen snabbt.
För två veckor sedan tryckte
vi till Gais på Swedbank
Stadion, men samtidigt oroade man
sig för den svaga bortatrenden.
Laget svarade med att ta två raka
på bortaplan. Hur förklarar du
förändringen?
– Det är nog många faktorer. Sverker
Fryklund (MFFs mentale coach) har en
del i det. Spelarna har en stor del i det.
Leif Engqvist har en del i det när det
gäller researrangemanget. Sen har vi
kommit upp en nivå i vårt anfallsspel på
bortaplan. Samtidigt som vi har blivit
bättre på att stänga matcherna.

v

Men vad är det som ligger
bakom den utvecklingen, att
vi spelar bättre?
– Jag tror det handlar mycket om
erfarenhet. I inledningen av säsongen
hade vi många nya spelare, samtidigt
som vi har ett ungt lag överlag. Nu har
man spelat fler matcher tillsammans

Grundad 1910
Hemmaarena:
Swedbank
Stadion

och man har blivit mer synkade i
värderingarna. När vi ska gå fram och när
vi ska omvärdera vårt risktagande. Fotboll
handlar otroligt mycket om hur man gör
sina värderingar.

w

Nu väntar Häcken. Ett lag som
utmanar i toppen av tabellen
och som gjort flest mål i
Allsvenskan. Vad är det som enligt dig
gjort Häcken till ett topplag?
– Det är ett lag som hela tiden tagit
nya steg framåt. Det är ett resultat av ett
målmedvetet arbete som ledningen och
Peter Gerhardsson ska ha all heder av.
De har en tydlig spelidé och de har varit
duktiga på att värva rätt spelare som
passar bra in.

x

Vi har ju blandade minnen
från Häcken i år. Ett
fantastiskt genrep på
Swedbank Stadion och dess totala
motsats några veckor senare uppe på

Postadress Box 19067, 200 73 Malmö
Besöksadress
Malmö FF Eric Perssons väg 31
Telefon 040 - 32 66 00
Telefax 040 - 32 66 01
E-post info@mff.se
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Hisingen. Vad tar du med dig från de
mötena?
– Vi hade som sagt många nya spelare
och var inte så samspelade som vi kanske
trodde i inledningen av säsongen. Det
straffade sig uppe i Göteborg. Men med
rätt fokus och närvaro ska det inte vara
så stora skillnader i de två matcherna
som det var då.

y

Hur ser du nu på
söndagsmatchen?
– Här måste vi vara ödmjuka. Häcken
är bevisligen ett bra lag så vi måste
vara väldigt ödmjuka inför uppgiften.
Prestation är en färskvara. De matcherna
vi vunnit på slutet ger oss inget gratis
när vi går ut på planen på söndag. Men
får vi mycket publik, som stöttar oss,
hjälper det oss att prestera. Så jag hoppas
att det kommer riktigt mycket folk, då
kan vi få en fin dag tillsammans.

Avspark Malmö FFs matchtidning

Utgivare Malmö FF.
Redaktion Tobias Christoffersson, Jesper Landby, Emily Lyons, Bertil
Nilsson, Jakob Svensson, Per Welinder, Peter Åhlander. Bilder Bildbyrån
(externa bilder), Jesper Landby, Jakob Svensson, Martin Östling. Tryck JMS
.

TOP DOLLAR

Blåögt
Ett rejält
TV-avtal
– sen är
vi ifatt
J

ust nu är det kanske den allra bästa
tiden i Allsvenskan. Vi har perfekt
väder (nåja), kampen om guldet
blir allt intensivare, men det är ännu så
långt kvar att det fortfarande är öppet för
många lag att blanda sig i. Och det är vid
den här tiden Allsvenskan åter mäter sig
med Europa i de olika kvalen.
MFF är inte där i år, det ger förvisso
en bitter smak åt den anrättningen, men
det för ändå mig in på temat för den
här krönikan – hur ska vi göra för att de
bästa svenska lagen åter ska börja ta för
sig i Europaspelet?
En fråga som debatterats och
ventilerats i många år, men där jag tycker
man kanske missat den viktigaste och
enklaste frågan; TV-avtalet.

D

e senaste 12 åren har
ersättningarna till de Allsvenska
klubbarna i princip legat på exakt
samma nivå. Samtidigt har TV-avtalen
gett mer och mer pengar till klubbarna
utomlands. Som en snabb jämförelse får
de danska klubbarna cirka tre gånger mer
via sitt TV-avtal. Det som en gång var ett
historiskt stort och bra avtal har blivit
ifrånsprunget. Idag kan man istället med
fog påstå att det är den enskilt största
anledningarna till att Allsvenskan tappat
konkurrenskraft. Som parantes kan

nämnas att det också var 12 år sedan en
Allsvensk klubb tog sig till gruppspelet i
Champions League.
Låt mig ta ett exempel från förra
hösten då vi mötte då AZ Alkmaar. En
klubb som till storleken i mångt och
mycket kan jämföras med MFF. Ungefär
lika stor publik, ungefär lika stora
sponsorintäkter, aningen mindre stadion,
beläget i ett land med förvisso större
befolkning men med ungefär samma
köpkraft och samma sociala förhållanden.
Fast på en punkt skiljer sig lagens
förutsättningar väsentligt – de
har en helt annan inkomst från
TV-avtalet. Resultatet är att de
har uppemot tre gånger så stor
spelarbudget att jobba med.
Om man så vill – vilket bud
och vilken lön vi än erbjuder
en spelare, så kan de bjuda
tre gånger så mycket. För
toppspelarna blir skillnaden
ännu större.

S

jälvklart finns det
mer för MFF att göra
på intäktssidan,
men här ligger vi redan på
höga nivåer. På samma sätt

jobbar vi för att sänka kostnaderna, inte
minst för Swedbank Stadion.
Men TV-avtalet ligger där det ligger
och är svensk fotbolls stora möjlighet.
Ett enda avtal som kan totalt ändra
verkligheten för de svenskan klubbarna.
Med ett TV-avtal där vi åtminstone
ligger på samma nivåer som det
danska, skulle den Allsvenska
seriesegraren få 35 – 40 miljoner
att förstärka truppen med (jämfört
med ca 15 idag).

D

et skulle göra stor skillnad. Så
stor skillnad att jag vågar påstå
vi skulle ha ett lag i Champions
League-slutspel tämligen omgående.
Vilket i dagsläget skulle säkra ytterligare
intäkter från UEFA på 100 miljoner och
uppåt.
Jag ser med spänning fram emot
nästa TV-avtal. Det ska tecknas till
år 2015. Gör svensk fotboll rätt
där är vi med i den ekonomiska
matchen igen om bara några år.
Håll ut!

Per Welinder, kommunikationschef
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För
att
du
bryr
dig
om
malmö.

Vad tycker du om matchen?
Kommentera på Sydsvenskan.se

SVERIGE
Kazakstan

Swedbank stadion 11 sept 20.30

Biljettpriser: 150-650 kr + serviceavgifter. Du kan köpa biljetter hos Ticnet 077-170 70 70 samt ticnet.se
Mer information om matchen hittar du på svenskfotboll.se

MATCHVÄRD

MEDARRANGÖR

Jörgen lever
livet på en sträng

MFFs anfallstränare
Jörgen Pettersson vet
att det gäller att kunna
koppla av från fotbollen
också. Det gör han
med att fiska och – inte
minst med att spela
musik. Gitarr spelar han
i bandet Soul weepers.
Lär känna mer av
Jörgen i intervjun på
nästa uppslag!

”VI GÅR FÖR GULD!”. MFFs

anfallstränare Jörgen Pettersson
tvekar inte om årets målsättning.
– Det finns inget annat. Sen ska det
givetvis mycket till för att komma
dit, säger Jörgen.

”När vi har boll ska alla vara anfallare, även försvararna.
Samtidigt när vi jagar boll är alla defensiva spelare.”
TEXT och FOTO: Martin Östling
Livet som fotbollstränare
kan vara hektiskt och
händelserikt. Inte minst om
du heter Jörgen Pettersson
och är assisterande tränare
till ett guldjagande Malmö
FF.
– Det är viktigt att inte bara
tänka fotboll hela tiden utan
att även klara av att koppla
av. Det är då jag har musiken
och fisket.
Det var under
musiktimmarna i skolan
som Jörgen fick upp sitt
musikintresse och bestämde
sig redan som nioåring att
sätta upp ett trumset i
familjens bostad i Dösjöbro.
Motiveringen till varför det
just blev trummor är lika
enkel som självklar.
– Det lät bra.
Satt han inte hemma och
torterade grannarna genom
att hamra på sin hi-hat så
var han nere vid Saxån och
fiskade gädda med kompisarna
dagarna långa.
Trots att det var i skolan
som intresset föddes så fanns
det inte en tanke på att
spendera eftermiddagarna med

Tyskland flyttade Jörgen, via
Köpenhamn, hem till Skåne
igen och tillsammans med
några vänner skapade bandet
Soul weepers där Jörgen
spelar gitarr och sjunger.
– Vi försöker repa en gång
i veckan eller när tid ges. Det
blir svårt att hinna med allt.
Fotbollen är nummer ett och
även nummer två kan man
säga. Men samtidigt är det
viktigt att man gör andra
saker vid sidan av fotbollen så
att det inte bara blir fotboll,
fotboll, fotboll.
– I fotbollen är det så
mycket som man ska tänka
på. Man måste ibland få rensa
huvudet. Jag fiskar också
väldigt mycket och det är lite
samma sak där. Man kommer
ut och sitter där i båten
och bara tänker. Jag tänker
tankar om fotboll också men
man får en lugn och sansad
avkoppling.

att sitta kvar i skolbänken och
lära sig olika ackord.
– Jag har svårt att sitta
ner och att någon ska lära
mig. Då är det bättre att sitta
själv och pröva sig fram. Jag
provade inte ens att gå på
lektioner. Där är ingen som
säger till mig vad jag ska
spela, skrattar Jörgen.
FORTSATTE I TySKLAND
När Jörgen Pettersson flyttade
till Malmö som 16-åring sa
han tack och hej till sitt
ungdomsband, sålde av sitt
trumset och flyttade in i en
lägenhet i Malmö. Där blev
det mer och mer gitarr och
det var inte förrän han blev
proffs i Tyskland och husägare
som han åter kunde spela
trummor.
– I Tyskland spelade jag
inte i något band utan bara
för mig själv. Att kunna gå
ner och spela efter träning
eller match tyckte jag var
fantastiskt. Jag gjorde det dels
som avkoppling men även för
mitt eget intresse.

VILLE SPELA SNABBARE
Inför årets säsong ville MFF
förbättra sin offensiv och
ringde därför upp Jörgen
Pettersson som för tillfället
arbetade med Landskrona

BILDADE BAND HEMMA
Efter sin proffskarriär i
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BoIS talangutveckling. Rikard
Norling ville få ut mer av
anfallsspelet och hörde om
”Der Schweden-bomber” var
intresserad.
Direkt när Jörgen anslöt
till klubben var han fast
besluten om vad han ville
förbättra.
– Farten och rörelsen i
hela laget. När vi har boll
ska alla vara anfallare, även
försvararna. Samtidigt när vi
jagar boll är alla defensiva
spelare.
Jörgen Pettersson ansåg
även att spelarna hade en
tendens att stanna upp med
bollen när man istället borde
sätta full fart mot mål. Jimmy
Durmaz var en spelare som
enligt Jörgen inte riktigt fick
ut sitt fulla kunnande då
han gärna försökte vänta in
sin motståndare för att göra
sin dragning istället för att
springa direkt mot mål.
– Jag körde även mycket
avslut med Jimmy. Gör man
det så ser man att det ger
resultat. Jag måste även
säga att Jille Hamad har
blivit mycket mer effektiv
i sitt spel. Han är även en

Don’t re-invent
yourself for the
sake of others
(our taste has remained unique since 1847)

Ett bildsvep från Jörgen Petterssons karriär. Iklädd MFF-tröja och
landslagsdress vid matchen i Köpenhamn 2000 samt tillsammans med MFF-arna Martin Dahlin och Patrik Andersson i Borussia Mönchengladbach. Foto: BILDBYRÅN

JÖRGEN PETTERSSON
Född: 29 september 1975
Längd: 179 cm
Position Anfallare
Klubbar: Dösjöbro IF,Kävlinge GIF, Malmö FF, Borussia
Mönchengladbach (1995-1999), Kaiserslautern (1999-2002), FC
Köpenhamn (2002-2004), Landskrona BoIS (2004-2009)
Landskamper: 27 (8 mål)
Nu: Assisterande tränare i Malmö FF
Bor: Häljarp
Bästa idrottsminne: Första gången jag rörde en fotboll
Mat: Grillat
Dryck: Det mesta
Film/TV: Nej
Familj: Annette och barnen Kevin, Melvin och Nora
Tre viktiga saker utanför fotbollen: Fiske, musiken, familjen
Musik: In Flames, Mustasch, Metallica

av spelarna som gjort flest
poäng, vilket är kul.

finns inget annat. Sen ska
det givetvis mycket till för att
komma dit.
Om Malmö skulle ta
guldet i höst, får vi se ett
uppträdande av Soul weepers
på Stortorget då?
– Absolut! Det är bara rakt
upp och prestera direkt.

”VI GÅR FÖR GULD”
– Vi nöter mycket situationer i
laget så att man har en grund
i spelet. Vi har ett lag som går
ut och kör man ska inte säga
till dem att göra si eller så.
Men det är viktigt att ha vissa
grunder att falla tillbaka på.
Efter att ha spelat första
halvan av säsongen är Jörgen
Pettersson nöjd med vad
laget presterat, även om han
är högst medveten om att
bortaspelet måste förbättras.
Något han även försäkrar att
de arbetar hårt med.
– Vi går för guld. Det

INTE BARA
JÖRGEN PETTERSSON ÄLSKAR MUSIK.
Även Häckens tränare Peter
Gerhardsson är en stor musikälskare. I sin samling har
han över 3000 skivor. Läs
reportaget om hans musiksmak på sidan 19!
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MFF-familjen

NORRA BLÅ
PÅ PLATS

För dig mellan
9 och 14 år!
Se mffsupport.com och
Norra Blås facebooksida

DE FÖLJER MFF PÅ KOMMANDO. Poliskommissarie Lennart Kellerman, nu avliden, gav namn åt det här gänget som följer
Malmö FF under hela året. De brukar säga att de vet allting om allting – allra bäst.

Foto: MARTIN ÖSTLING

Kommando Kellerman följer MFF steg för steg

Oavsett väderlek så kan du
räkna med att någon ifrån
staketrävsgänget Kommando
Kellerman kommer att
bevaka MFFs träning.
– Vi börjar i februari när
det är minusgrader sen
står vi här i ur och skur.
Jag tror inte det är många
träningar där vi inte är
någon på plats, berättar
Sven Liljegren.
Det är ett höstliknande väder
där strålande sol snabbt
skiftar mot moln och kyliga
vindar. Nere vid plan 6 har
mycket folk samlats för att
bevittna Matias Conchas
första träning i MFF-tröjan.
Längst staketet ser man
många välkända ansikten och
längst ner i hörnan står en
större grupp som man alltid
ser om man besöker en MFFträning: staketrävsgänget,
Kommando Kellerman.

• MFF Support som är
Malmö FFs officiella supporterklubb bildades 1992
och är den självklara mötesplatsen för engagerade supportrar,
i ett samhälle där Malmö FF är
den gemensamma nämnaren.

Historien om Kommando
Kellerman går tillbaka till
poliskommissarien Lennart
Kellerman som var en
hängiven MFF-supporter. Fram
till slutet av 90-talet var han
en frekvent besökare av MFFs
träningar där han till och med
fick en bänk uppkallad efter
sig.
TRäFFAS I BOBS HÖRNA
– Flocken utökades efter hand
så en dag när vi var ganska
många och stod där borta
vid bänken så sa jag ”Det här
är ett riktigt kommando”,
och då blev det Kommando
Kellerman, berättar Sven
Liljegren som är en av
medlemmarna.
Uppe i Swedbank
Stadions nordvästra hörna,
den som i folkmun kallas
Bobs hörna, kan man se
några stolar som med varsin

För mer information om hur du
blir medlem, bortaresor m.m.
vänligen besök MFF Supports
hemsida.
• Hemsida: www.mffsupport.com
• Kontakt: info@mffsupport.com
• Antal medlemmar 2011: 1950

bokstav bokstaverar namnet
”Kellerman”. Där har några av
de 25 medlemmarna valt att
placera sig medan resten av
herrskapet är utspridda över
hela Stadion.
– Vi har alla olika
synpunkter på matcherna
efter att man har sett spelet
från olika vinklar. Ibland är
det som om vi inte varit på
samma match, berättar Johan
Erichs.

• Så den bästa matchrapporten borde således
komma ifrån er?
– Så är det naturligtvis.
Men det hade tagit lång tid
innan vi hade varit överens,
skrattar Sven Liljegren.
– Vi brukar säga att vi vet
allting – om allting, allra bäst.
DISKUSSIONERNA FÖRENAR
Efter matcherna tar de en kort
• MT96 är en fristående ideell förening med
syfte att utveckla läktarkulturen kring MFF. MT96
arrangerar tifon på MFFs
matcher och verksamheten
finansieras helt av insamlade

paus ifrån varandra innan de
åter ses igen morgonen efter
på MFFs träning.
– Vi brukar vara fler på
träningarna när det går sämre
för laget. Då är det mycket
problemlösning, det är det
vi gör bäst, berättar Johan
Erichs.
Just att träffas för att se
och diskutera Malmö FF är
det som förenar dem och de
börjar nästan prata i mun på
varandra när de ska diskutera
MFFs guldchanser.
– Möjligheten till guld
är uppenbar. Om Daniel
Larsson och Mathias Ranégie
fortsätter att prestera som de
gjort nu på slutet så är det
ingen som kan slå oss. Så är
det bara, säger Sven Liljegren
MARTIN ÖSTLING

och skänkta pengar. Skänk
gärna en peng till Tifofonden!
Ditt bidrag gör skillnad!
• Hemsida: www.mt96.se
• Kontakt: info@mt96.se
• Tifofonden: bankgiro 2232213

!

MFF Support
har förfest på
Supportertorget Alla till Borås Arena!
Söndag den 12 augusti
kl. 14-16.
kl. 17.30:

Res med oss!

Mer info på
mffsupport.com

IF Elfsborg-MFF
Avresa: 12.00 med buss
från Debaser
Pris: 180 kronor. Mer info
mffsupport.com

Som hemma
– fast borta

FOOTBALL
TO THE PEOPLE

DESTINATION FOTBOLL
INTERSPORT SÖDERGATAN

Bortaplan! Smaka på ordet.
Ordet bortaplan verkar många gånger upplevas som
jobbigt av både spelare och supportar. Just nu undrar
alla hur vi kan vara så starka i vår ”Himmaborg” och
så uddlösa när vi spelar borta. En faktor som påverkar
bortaspelet är hur stödet från de egna supportrarna är.
”Det kändes som hemmaplan”, hör man ibland när vi är
som bäst på läktaren.
MFF Support tog tidigt ett styrelsebeslut att inte se bortaresorna som ett sätt att tjäna pengar. De
ska subventioneras och säljas så billigt
som möjligt för att så många som möjligt
ska kunna åka med för att stötta laget.
Det var tufft i starten men efterhand som
fler åkte med kunde vi hålla låga priser
och samtidigt dra in pengar på olika typer
av försäljning kring resorna. Från början fanns det en viss
skepsis från bussbolagen, men efterhand som den goda och
positiva atmosfären på resorna framträdde och vi blev fler
och fler åkte stod de på kö för att jobba med oss då det både
var en lönsam och trevlig affär.
ÅTTA PERSONER I BUSS TILL SPLIT
Genom åren har tusentals supportar rest med MFF Support.
De första resorna, både i Sverige och utomlands, gick
med Oxie Buss och Östen Arildsson (som bl.a. därför är
hedersmedlem). Många har säkert förra årets resor i Europa
i färskt minne men i början av MFF Supports historia
var utlandsresorna inte fullt lika glamorösa. Den första
utlandsresan var 1995, 35 personer i buss till Nottingham för
match i UEFA-cupen. Tyvärr blev det förlust på färre gjorda
bortamål. Den längsta resan i den vevan kördes i minibuss till
Split där åtta personer inte riktigt kunde göra sig hörda på
läktaren.
Även resorna inom landet har varit varierade. En
höjdpunkt var Borlänge och matchen mot Brage där vi
åkte ledbuss 70 mil tur och retur, men vad gjorde det när
återkomsten till Allsvenskan säkrades. Resan med 19 bussar
till Halmstad i sista omgången 2002 slog nytt rekord. Vi
hade en liten chans att vinna guldet men lyckades inte. Det
var dock ingenting mot 2004 då sammanlagt cirka 8 000
MFF:are tog sig till Göteborg för att se oss vinna med 2-1
mot IFK i säsongens näst sista match. Karavanen med bilar
och bussar var till synes oändligt lång och inte mindre än 28
bussar svarade MFF Support för.

I vår stora fotbollsshop
hittar ni alltid det senaste
från marknadens hetaste
fotbollsleverantörer.
Samt ett brett sortiment
med Malmö FF-profilerade
produkter.
Välkommen till INTERSPORT!
OFFICIELL SPONSOR

ENKELT ATT ÅKA MED MFF SUPPORT
En resa som vi inte trodde skulle locka mer än en minibuss
eller två var träningsmatchen mot Rostock i januari 2002.
Den gången blev det två storbussar och när det var dags igen
två år senare, 2004, reste 750 personer med oss! Ja ni läste
rätt OCH det var träningsmatcher OCH i januari!
Numera gör du anmälan och betalning till bortaresorna på
nätet, på mffsupport.com. Enkelt och smidigt!
Klart du ska följa med!
Mark Edwards, fd ordförande MFF Support
SÖDERGATAN • ST. BERNSTORP • MALMÖ ENTRÉ • MOBILIA
För info. om tel.nr. och öppettider: www.intersport.se

Förändra
ditt hem!
Byt till Elitfönster och få mer himmel på köpet.
Du hittar din närmaste byggfackhandel på
www.elitfonster.se

I Henrik
”Superman”cup spelar
14-åringar
för något
större
TEXT: Martin Östling • FOTO: Privat
Den andra helgen i augusti
gör några av Nordens bästa
14-åringar upp i Henrik
”Superman”-cup i Åkarp.
Turneringen, som blivit
namngiven efter den
bortgångne, Henrik Ekelund
(bilden till höger) är även
ett sätt att samla in pengar
till drabbade familjer med
sjuka barn.

går till Henrik ”Superman”
Ekelund-stiftelsen, berättar
Kim Olsson från Åkarps IF.
Två år efter Henriks bortgång
skapades en stiftelse med
syfte att hjälpa andra
drabbade familjer med sjuka
barn.
– Vi som levde med
Henrik och hans föräldrar
såg hur en familj drabbas när
man får ett barn som blir så
sjukt. Föräldrarna kan inte
arbeta vilket gör att hela ens
livssituation blir drabbad när
man måste tänka igenom
allt man gör. Huvudsyftet
är att hjälpa familjer och
underlätta för dem, berättar
Malmö FFs ordförande
Håkan Jeppsson som även
sitter med i styrelsen för
Henrik ”Superman” Ekelundstiftelsen.

Det är tredje året i rad som
turneringen går under namnet
Henrik ”Superman”-cup för
att minnas och hedra den
fotbollstokige Henrik Ekelund.
Redan som tvååring blev han
diagnostiserad med cancer och
levde praktiskt taget sex år
på cancerkliniken i Lund tills
det att han gick bort. Folket
som minns Henrik berättar om
en glad och energifylld gosse
som inte klagade på mycket
– förutom när han inte fick
spela fotboll eller titta på
Malmö FF.

FOKUS PÅ FAMILJERNA
Till skillnad mot andra
barncancerstiftelser lägger
man sin fokus på familjerna
och ser till att underlätta
deras vardag. En annan sak
som skiljer är att allt arbete
sker på ideell basis vilket gör
att alla pengar som samlas in
går direkt till familjerna.
– Det kan vara små enkla
saker som att köpa en dator
för att barnet ska ha lite
tidsfördriv på sjukhuset till
att ge familjen en resa. Då
många föräldrar måste sluta

VILL HJäLPA ANDRA
Turneringen som spelas till
minne av Henrik innehåller
lag ifrån hela Norden där
kvalité ett viktigt ledord.
– Vi har endast
åtta lag som medverkar
men vi ville satsa på en
kvalitetsturnering. Allting
är till självkostnadspris för
lagen, vi satsar istället på
sponsorer där överskottet
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jobba så har de inte pengar
att ge sina barn det som
andra barn har. Det är det vi
vill hjälpa till med, berättar
Håkan Jeppsson.
– Jag tycker att det är ett
klockrent initiativ. Alla drar
sitt strå till stacken vilket gör
att det blir rätt mycket pengar
tillslut. Plus att det känns bra
för en själv att kunna bidra

och hjälpa till, säger Kim
Olsson.
FLER ANSÖKNINGAR
– I början så tog vi det lite
lugnt men vi har börjat få
upp ett bra kapital och ser
gärna att fler söker bidrag och
hjälp av oss, avslutar Håkan
Jeppsson.

Och det är där vi är som bäst.
Tre specialister som nu ingår i Imtech.
Ventilation, värme, sanitetsanläggningar, elinstallationer och energisystem – nu kan all teknik som
behövs innanför väggarna samordnas för mer
effektiva lösningar.
Vi ställer naturligtvis upp var för sig beroende
på vilka behov ni har.
Men vi kan också skapa totalkoncept för hela
fastighetens inre behov. Ett nytt sätt att tänka med
insidan – att från början skapa lösningar som ger
enklare beslutsvägar och bättre ekonomi.

Stiftelsen Henrik ”Superman” Ekelund

• Tanken med Stiftelsen Henrik ”Superman” Ekelund är att bygga
upp ett kapital som varje år förmår ge avkastning till de som
på ett eller annat sätt drabbas av barncancer, och göra livet lite
drägligare i en oändligt svår tid. Läs mer på www.henriksuperman.
se
Hjälp Henrik hjälpa! Stiftelsens bankgironummer: 252-1573

– ingår i Imtech-koncernen

300 barn får cancer varje år

• Cirka 300 fall av barncancer diagnosticeras varje år. Cirka 20 av
dem är neruoblastom, den tredje vanligaste barncancerformen
efter leukemi och hjärntumör. Hälften av de barn som insjuknar i
neuroblastom gör det före två års ålder.
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Imtech är en av världens största teknikkoncerner med 27.000
medarbetare och med en årlig omsättning på 5 miljarder EURO.

Ingen annan
sover som du!
På SOVA har vi sängar i alla prislägen för alla människor.
Vi garanterar både kunskap och kvalitet vilket gör att du
kan sova gott i den säng vi tillsammans provar ut åt dig.

Gör dina egna
anteckningar
från matchen!
Resultat:
Laget:
Målvakt:
Försvar:

Mittfält:

Forwards:

Byten:

ditt
Bokaesök!
b
sängova.se och bfåorkadu

Annat:

så
på s
Gå in onligt möte
rs
ett pe

:0
0
0
.
1
l

apita

tk
i star

med
kning
din bo ”.
Märk
”MFF

Upptäck vårt breda sortiment
av sängar och tillbehör.
Välkommen till SOVA - Världens sängsortiment.

Bli medlem i MFF

MALMÖ/SVÅGERTORP
Nornegatan 6 på Svågertorp (bredvid Bauhaus)
Tel: 040-12 99 40
E-post: svagertorp@sova.se

MALMÖ/HANSA

Att bli medlem i Malmö FF innebär att du
förenar dig med otaliga MFF-spelare från förr
och nu. Det innebär också att du ansluter dig
till alla de MFF:are i Malmö, i Skåne, runt om i
landet och även i resten av världen som
redan är medlemmar i Sveriges finaste fotbollförening. Tillsammans för vi vår stolta tradition
vidare genom att vara med och stötta och forma
föreningens nutid och framtid.
Gå in på mff.se och läs hur du blir medlem!

Stora Nygatan i Malmö City
Tel: 040-631 88 90
E-post: malmocity@sova.se

MFF nr 01 - 2012

200:- rabatt!
Klipp ut och tag med dig denna kupong.
Du får 200 kronor rabatt när du handlar varor för minst
400 kronor. Gäller endast på SOVA i Malmö.
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Kom i Himmelsblått!

Himmelsblå T-Shirt 129 kr!
Gäller bara den 5/8. Ord pris 199 kr modell och motiv kan skilja från bilden.

MFF Shopen - Eric Perssons väg 11 - 040-32 63 50 - mff.se
Öppet: måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-15.00.

Tillsammans får vi
ett bättre Malmö
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Musiken är livets
melodi för
Häckens tränare
TEXT: Martin Östling och Fredrik Hed• FOTO: Bildbyrån

Häckens tränare Peter
Gerhardsson har ett
musikintresse som sträcker sig
lite längre än många andras.
Med en skivsamling på 3 500
album och en frekvent besökare
av alla möjliga olika konserter
anser han att musiken har
format honom och varit en stor
del av hans liv.
På frågan vad musik betyder för
Peter Gerhardsson har han svårt
att riktigt bestämma sig och
svävar mellan allt från avkoppling
till uppladdning innan han stannar
upp och sammanfattar det.
– Musik är så oerhört mycket.
Jag blir rofylld av musik men
jag blir också laddad och kan
få puls. Innan när jag själv var
aktiv fotbollsspelare kunde jag
spela musik före matcherna för
att känna att man släppte loss
endorfinerna. Men det är olika då
jag gillar så oerhört många olika
typer av musik.
En anledning till det stora
musikintresset tror Peter beror på
sin uppväxt och det faktum att det
alltid fanns musik i huset. Spelade
inte fadern piano hade hans
mamma igång radion och lyssnade
på schlager. Såg inte föräldrarna
till att det var någon musik igång
i huset slängde Peter själv på
en stenkaka som han sedan lät
snurra.
– Jag lyssnade även mycket på
musik samtidigt som jag pluggade.
Många kan tycka att det är svårt
att koncentrera sig, jag kände raka
motsatsen.
MUSIKINTRESSE VäxT MED ÅREN
Genom åren har Peter lyckats
samla på sig en hel del skivor och
album. Sist han räknade hade
han runt 3500 sedan dess har han
slutat och räkna och bara låtit
samlingen växa anonymt.
– Jag är en albummänniska.
Tar jag fram en skiva så lyssnar jag
igenom hela. Är jag hemma så tar
jag gärna fram texterna som följer

med i omslaget och följer med i
låten.
– Men det är inte bara själva
musiken som jag gillar. Jag gillar
även omslagen, det finns många
läckra omslag på vinylskivor. Bilder
och motiv kan ibland vara en
ingång till att jag köper en skiva.
En anledning till den stora
skivsamlingen tror Peter beror på
det stora utbudet som finns idag.
När han var yngre så lyssnade han
mest på 10-i-topp-listor på radion
och det var det utbudet som fanns.
Med dagens musiktjänster menar
Gerhardsson på att det är mycket
lättare att hitta nya artister och
grupper men poängterar snabbt att
om musiken faller honom i smaken
så köper han skivan.
– Musiken är en stor
inspirations-källa för mig och när
jag inte jobbar så går jag gärna
ut och hittar någon konsert. Just
Göteborg är en jättebra musiksstad
där man alltid kan hitta något.
SÅG SPRINGSTEEN
Förra veckan var Bruce
Springsteen på besök i Göteborg
och Ullevi där Peter Gerhardsson
tillsammans med Elfsborgs tränare
Jörgen Lennartsson var en av
besökarna.
– Jag gillar egentligen inte
större konserter men Bruce
Springsteen är en av få som kan
handskas med en stor arena som
Ullevi. Det blir mer happening än
konsert med så mycket folk. Jag
går hellre på mindre spelningar
med kanske 100 personer i
publiken men att de kan bandet
och låtarna. I och med att jag har
så stort musikintresse så finns det
så många band för mig att välja
mellan.
– Jag tycker det är kul att
se mindre band idag som kanske
kommer att slå igenom om tio år.
TROR PÅ HIMMELSBLÅ GULDFEST
När de allsvenska tränarna
tillsammans med landets
journalistkår träffades inför årets

Fortsättning nästa sida!

MUSIKÄLSKAREN.

Häckens tränare Peter Gerhardsson är en stor musikälskare,
gillar konserter som inte är så
stora men missar naturligtvis
inte Bruce Springsteen på hemmaplan. Och så tror han MFF
tar guld och hyllas av Wilmer X
på guldfesten.

Fotograf: Jesper Landby

”Vi arbetar stenhårt för
att komma högt upp
i tabellen och kan vi komma
ut i Europaspel är det en
skön krydda och bonus
som är jätterolig.
Fortsättning från föregående sida!
Allsvenska spådde Peter
Gerhardsson Malmö FF som
årets vinnare och hoppades på
att Wilmer x skulle spela på
guldfesten.
– Just Wilmer X och
Eldkvarn var två av banden
som man följde som ung och
som jag har förstått så är
Wilmer X MFF-fans, så om
Malmö tog hem guldet så vore
det en bra anledning för dem
att gå ihop igen.

SWEDBANK STADION
Malmö

TILLSAMMANS
BYGGER VI LAGANDA
OCH FRAMTIDSTRO.
Det finns många likheter mellan Peab och MFF.
Våra framgångar bygger på lagarbete, utveckling och
engagemang. Med hårt arbete, laganda och framtidstro
kan det man drömmer om bli verklighet. Som att få bygga
en idrottsarena. Eller vinna ett SM-guld.
Peab utvecklar moderna samhällen där människor ska bo,
leva och arbeta.Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar
ett socialt ansvar och utmanar gamla sanningar med nya
lösningar. Det är det som gör oss till Nordens Samhällsbyggare.
Läs mer om Nordens Samhällsbyggare på Peab.se.

genomsyrar allt arbete, både
på och utanför planen.
– Det är vår drivkraft, att
alltid förbättra oss, att det
alltid finns detaljer att slipa
på. För vissa människor är det
frustrerande – att aldrig bli
klar och få känna sig nöjd –
men för oss är det intressant.
Kanske är det därför vi varje
år sedan vi kom tillbaka till
Allsvenskan slutat på den övre
halvan.
Och förra sommaren
kryddades det av att spela
Europe League.
– Vi spelade Europe
League tack vare att vi vann
Fair Play-cupen. Vi arbetar
stenhårt för att komma högt
upp i tabellen och kan vi
komma ut i Europaspel är det
en skön krydda och bonus
som är jätterolig. Vi spelade
faktiskt vår bästa fotboll just
då, förra sommaren.

DAGS FÖR TOPPMÖTE
När Häcken kom tillbaka till
Allsvenskan inför säsongen
2009 var det troligen inte
någon som trodde att laget
inom rimlig tid skulle blanda
sig i toppstriden. Eller att ett
möte med MFF i Malmö skulle
kunna betecknas som ett
toppmöte.
Efter matchen mellan de
båda lagen i våras var det liv i
luckan. Häcken vann med 5-0
på Rambergsvallen och sände
en dynamitgubbe rakt in i
Fotbollssverige. Det talades till
och med om kris i MFF. Enligt
Peter Gerhardsson spelar
ett sådant resultat ingen som
helst roll idag.
– Jag tror inte på gamla
resultat och sådant, alla
matcher lever sina egna
liv och har sina unika
förutsättningar. Jag förbereder
aldrig mina spelare utifrån
gamla resultat, att vi inte
vunnit mot motståndarna på
fyra år eller så. Det funkar
inte på det viset.

GÖR MÅNGA MÅL
Han tycker själv inte att
skillnaden är speciellt stor
mellan årets och förra årets
lag, förutom några nya
spelare.
– Sedan vi kom tillbaka
2009 har vi varje säsong gjort
mycket mål, tack vare att
vi har arbetat mycket med
vårt passningsspel och tränat
mycket anfallsspel. Därmed
måste vi också träna mycket
försvar för att stoppa oss
själva. Så försvarsspelet får vi
på köpet.
Just nu ligger alltså
Häcken på femte plats, sju
placeringar för IFK Göteborg
och tio före Gais. Men enligt
Peter Gerhardsson finns det
ingen hemlighet bakom att
Häcken är bästa Göteborgslag,
förutom att de båda andra

GÖR MyCKET MÅL
Gerhardssons drivkraft,
liksom klubbens, är att aldrig
vara nöjd. Som professionell
fotbollsspelare går det inte att
vara nöjd menar han. Och det

Fortsättning nästa sida!
Peab.se
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5 snabba till Peter Gerhardsson
4

Premier League eller La Liga?

Konstgräs eller naturgräs?

4

Starkt anfall eller starkt försvar?

4

Vår-höst eller höst-vår
som i övriga Europa?

4

’

4-4-2 eller 4-3-3?

– Pass. Jag pratar inte siffror när jag pratar spelsystem.

lagen inte går speciellt bra
just nu.
– Jag är själv från Uppsala
och funderar faktiskt inte
så mycket på Gais eller IFK
bara för att de kommer från
Göteborg. Men det finns
säkert andra i klubben som
tycker att det är viktigt att
vara bäst i Göteborg. För mig
är det viktigare att komma
högt i tabellen; jag kommer
hellre tvåa i Allsvenskan, efter
ett Göteborgslag, än femma
och är bäst i Göteborg.

Han fokuserar på egna laget
och nästa match, just nu
MFF i Malmö. Att det skulle
vara en toppmatch hade inte
många trott för några år sen.
– Vi har varit med och
stökat högt upp alla fyra
åren sen vi gick upp till
säsongen 2009. Vi har alltid
en förhoppning att vinna
våra matcher och matchen
mot MFF är svår men absolut
inte omöjlig. Det brukar vara
sevärd fotboll och vi vill
vinna.
Sevärd fotboll är det
även under världens största
fotbollsturnering, Gothia Cup,
som arrangeras av BK Häcken
och betyder mycket.

BOKSLUT EFTER MATCHER
Om han nu inte kan bli
nöjd, Gerhardsson, vad krävs
då för att han ska tycka
att säsongen var bra och
erbjuda ett visst mått av
tillfredsställelse? Efter en kort
betänketid kommer det fram
att det inte går att säga på
förhand eftersom det är så
mycket som kan hända under
säsongen.
– Det beror på resultat,
skador, spelarförsäljningar,
värvningar och mycket annat.
Förra året sålde vi till exempel
Mathias Ranégie och
John Chibuike mitt under
säsongen – det påverkar. Jag
gör ett bokslut efter varje
match och efter varje säsong,
tillsammans med de andra
ledarna och med varje spelare,
då kan vi ibland hitta olika
mönster som vi kan rätta till.
Och saker som är bra.
Fotbollssnacket i Göteborg
påverkas naturligtvis framför
allt av IFK:s floppbetonade
säsong hittills, men det är
heller inget som Gerhardsson
funderar på eller märker av.

UPPTäCKTA I GOTHIA CUP–
Jag har själv varit med både
som spelare och förälder och
det är en enorm glädje i och
runt matcherna. Gothia Cup
är unikt och vi har spelare
i laget som varit med och
vunnit Gothia Cup. Flera
Häckenspelare har upptäckts
där, som Waris Majeed och
Dioh Williams. Det finns en
äkthet där som jag gillar, det
är verkligen ”pure football”.
• Vilken internationell
toppspelare, utan att behöva
tänka på det ekonomiska,
skulle du vilja värva till
Häcken?
– Cesc Fàbregas, han
är en komplett spelare. Det
finns andra som har bättre
spetskvaliteter men Fàbregas
skulle jag kunna placera var
som helst, till och med som
ytterback, tror jag

Oberoende av
väder och alltid
i toppform
Det är viktigt att anpassa sina resurser
efter den utmaning man står inför.
Därför kan vi som Sveriges största
och mest flexibla tryckerikoncern
erbjuda allt från skyltar i gigantformat,
periodiska tidskrifter och direktreklam
i miljonupplagor.
Har du budskapet så har vi spelare i
toppform som kan trycka det.
Oberoende av väder. Och på alla
underlag.
Vill du prova ett nytt spelsystem?

040-42 90 00 | www.jms.se
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Ge all energi
på fotbollsplanen, så
hjälper vi
er med den
utanför.
Fotboll är något som angår de ﬂesta. Antagligen
känner du någon som spelar. Kanske gör du det
själv. Då vet du säkert också hur betydelsefull den
är för att skapa sammanhållning, glädje och inte
minst som motionsform. Därför gör vi på E.ON
vad vi kan för att stödja svensk fotboll.
En tredjedel av många fotbollsklubbars kostnader går till energi. Och det kan vi göra något åt.
På eon.se/fotboll kan du ta del av tips och råd om
hur din förening kan bli mer energieffektiv.

Ingen
himmel
är
så blå
som min
Ingen himmel är så blå som min
När jag ser vår Malmö-lagmaskin
Krossa alla och envar, som i gamla stora dar
Ingen himmel är så blå som min.
Inga moln kan bilda sorggardin
För min himmel är alltid blå och fin
Och när Todde blickar ner
Är det glädje som han ser
Ingen himmel är så blå som min.
För när skyarna är mulet grå
Är min värld så underbar ändå
Och min sol den lyser klart
Värmer hjärtat underbart
På min himmel den blåaste av blå.
Ingen himmel är så blå som min
När jag ser den vackra symmetrin
I det vita och det blå
Som vatt där i hundra år
Ingen himmel är så blå som min.

En tredjedel av många fotbollsklubbars kostnader går till energi.
På eon.se/fotboll kan du få tips
och råd om hur din förening kan
bli mer energieffektiv.

Ingen himmel är så blå som min
När jag ser vår Malmö-lagmaskin
Krossa alla och envar, som i gamla stora dar
Ingen himmel är så blå som min.
Ingen himmel är så blå som min...
Text och musik: Christopher Overton

Vi tror på handling.

Läs mer på eon.se/fotboll
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Malmö FF vill tacka dessa företag för stödet som klubbstolspartner 2012!
AB Lomma Tegelfabrik
AB Sydsten
Academic Work
Addpro
Advokat Jan-Anders Hybelius
Advokat Moritz
Advokaterna Antonson & Partners
Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson
Advokatbyrå M.Lagerlöf & Partners
Aga Gas
Ahlström & Persson
AKEA
AkkaFRAKT
Akzo Nobel Industrial Coatings
AMAB Hydraul
Anticimex
AppleHeart
Baker Tilly Saxus
BCA Entreprenad
Beijer Bygg Lund
Beijer Industri
Beijer Ref
Bemaze Group
BEMT Fastighetsservice
Bengtssons Trädgårdsanläggningar
Bevego
Bil-Månsson i Eslöv och Hörby
Björkviks Hallen
Blinkfyrar
BNL Transport
Boel Damm
Bo Härstedt Consulting
Bra Tak
Bravida Prenad
BussCentralen
BWT Pharma & Biotech
Byggcompagniet
Byggmästar´n i Skåne
Byggnadsfirman Otto Magnusson
Candy People
Carisma Skyltdesign
Cedel
Cemex
City Glas
Colorama-Lund
CombiTrans
Consilium
CWS-boco Sweden
Dahl Sverige
Dahls Optik
Damstahl
Danir
Danske Bank
Dantra
Depåservice
DHL Freight Sweden
Dillon

DnB NOR Bank
DSV Road
EKO Ventilationsdetaljer
Ekopack
El o Säkerhet i Skåne
Elektro Kroon
Elektroinstallationer
Elektroproduktion Löddeköpinge
ElektroTeam i Vellinge
Elselect
El-X
Ernst & Young
Ernst E Hansson Målerifirman
Erol
EWP
Falk & Partners
FASTIGHETS AB BRIGGEN
Fastighets AB Malmö City
FH Konvertering
Flower Service
Fläkt Woods
FOREX Bank
Formidabel
Förenade Bil
FöretagsEkonomerna
Genarps Lådfabrik
Glas In
Golvbolaget
Grant Thornton
GS Development
Guldsmedjan i Svedala
HEAB Byggställningar
Heinex
Hejdes Woody Bygghandel
Hexpol
Hilding Anders
Holmbergs i Malmö
Holmströms Rör
Hoya Lens
Hugo Åbergs Fastighetsförvaltning
ICA Malmborgs Caroli
ICA Malmborgs Clemenstorget
ICA Malmborgs Erikslust
ICA Malmborgs Limhamn
ICA Malmborgs Mobilia
ICA Malmborgs Tuna
ICA Maxi - Toftanäs
ICA Maxi - Västra Hamnen
ICA Maxi - Ystadvägen
ICA Supermarket Båstad
ICA Supermarket Ystad
ICA Toppen i Höllviken
Icopal
IKANO
IDERA KonsultTeknik
Intra Materialhantering
Jano-Plast
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Jan-Olof Anderberg
JAP Bygg & Konsult
JM AB / Seniorgården
JR Byggnads AB
Julias Fruktkorg
Jungheinrich
Kakelmiljö i Skåne
Kelly Services
Klimatreglering
Klottrets Fiende No 1
Kone
Konica Minolta
Lareko Bygg
Lastbilscentralen Eslöv - Hörby
Lehnkering Logistics
LGC Isolering
LG Nilssons Måleri
LittleFish
LK Vision
LMT Elteknik
Look Media
Lyft & Byggmaskiner
Malmö Budmäster
MalmöMilen
Malmö Ställningsservice
Matsson Architect
Metro Nordic Sweden
Miljöteamet Syd
Montagegruppen
MST Syd
Måla i Skåne
New Hair Clinic Lund
Niklas Samberg AB
NJS Bygg
Nolato MediTech
Nordea Bank
Nyinflyttad
Nymålat i Malmö
Odd Hill
Optimera Bygghandel
Orex
Papyrus Sverige
PARAT-Bygg
Personalservice
Peter Karlsson Tandläkarpraktik
Plasticolor
Preagera
Prevex
Prima Food Group Sweden /
Tropic Snacks
Projektuppdrag Syd
Pöyry Sweden
Radisson BLU
Ragn-Sells
Ramirent
Rejlers Ingenjörer
Rexam Beverage Can

Ring Tjänst i Arlöv
Rolf Hedman Mentor
Rollco Nordic
Ronab Automation
Rörmontören Syd
Safegate International
Saldab
SBAB
SBM Fordonsmärkning
Sekant Fastighetsservice
Sika Sverige
Sjörins Svetsteknik
Skandinaviska Byggelement
Skandia
Skandistål
SkickaTårta.se
Skånska Energi
Smurfit Kappa
Software Solutions
Starcom Malmö
Stoby Måleri
Storel
Strålfors
Sundprojekt
Swedmach
Svensk Civilekonomi
Sydel
Sydsvenska Industri och Handelskammaren
Sysav Malmö
Säkerhetsteamet i Skåne
Söderlindh & Jeppsson
T Knutsson
Tacticus
Tandläkarna Klemendz
Thenberg & Kinde Fondkommission
Thomee Gruppen
Tools
Tord Olssons Måleri
Trafik & Fritid
Trelleborg AB
Trelleborg Industri
Uli-Team
VA Syd
Valad Property Group
Wackes
Wallstens Plåt & Industrimålning
WBP Trading
Web Solutions
Weber Saint-Gobain Byggprodukter
Wilo
VM Frakt
Volvo Truck Center
Woocon
Vägga Rökeri
XL Bygg Hans Anders

Dags för
finaler
i Fotboll
mot
rasism

Så är det då dags för slutspelet i Fotboll mot rasism.
Finalerna spelas söndagen den 19 augusti på Swedbank
Stadion. Det är fri entré till matcherna. Förutom matcherna
bjuds det på bl.a. musikunderhållning och teater. Författaren Björn Ranelid kommer att hålla tal inför finalspelet.
Program:
11.00 Grindarna öppnas
11.30 Gruppen ”In Case ft. Dooferz” spelar den officiella
finallåten Ditt Val på Supportertorget
12.00 Semifinaler F12
BK Höllviken - Staffanstorps GIF
GIF Nike - LdB FC Malmö
12.45 Invigning av konst- och fotoutställning i samarbete
med Malmö Moderna museum.
13.00 Semifinaler P12
Husie IF - IF Lödde
FC Trelleborg - Tomelilla IF
14.00 Autografskrivning med spelare från Malmö FFs
A-trupp
14.45 Tal av Björn Ranelid inför finalspelet.
15.00 Finalmatcher
15.45 Prisutdelning
På Supportertorget kommer det under hela dagen att finnas
utställare, aktiviteter och tävlingar med fina priser.
Musik med gruppen ”In Case ft. Dooferz”, Sambagrupp från
Rosengård, Antivåldsbyrån, Region Skåne, Ungdom mot rasism –
straffsparksläggning, Teaterföreställning, Sparbanken Öresund,
Malmö Stad, Malmö mot diskriminering, MFF Support är på plats
med flaggtillverkning, kiosker och grillning.

Våra
skånska
fotbollsföreningar
vill...

• att man ska visa civilkurage och våga säga ifrån om någon trakasserar
• att man ska respektera varandra och behandla andra som man vill bli behandlad själv
• att vi i vårt lag stöttar varandra både på och utanför planen
• ta tydligt avstånd från rasism och trakasserier
• att vi ska använda ett bra kroppsspråk
• att vi ska använda ett schysst språk
• att vi ska ha en positiv attityd både på och utanför planen
• att vi ska peppa varandra
• att alla ska vara välkomna
• att man i vårt lag vågar agera mot rasism
• att man i vårt lag har en öppen diskussion om rasism och trakasserier
• att man ska ge alla en chans
• ge rasismen rött kort

Helt perfekt har blivit ännu bättre.

Alltid med C-Klass Business
• Designversion AvAntgArDe
• Aluminiumpaneler
• Belysningspaket
• Fönsterkantslister i polerad aluminium
• Komfortmultifunktionsratt i läder med
4,5" färgdisplay i kombiinstrument
• Klädsel tyg Liverpool/ARtiCO
konstläder

C-Klass Business
• Lättmetallfälgar
• trötthetsvarnare - AttentIOn ASSISt
• eCO Start-Stop
• Farthållare
• regnsensor
• Färddator
• Klimatanläggning thERMAtiC
(2-zoners)

Pris fr:

297.900 kr

Kombitillägg: 7.000 kr
FullService Leasing fr: 4.642 kr/mån*
Förmånsvärde fr: 1.850 kr/mån**
Serviceavtal: 279 kr/mån***

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass Sedan fr. 4,4 l/100 km, CO2 fr. 117 g/km. C-Klass Kombi fr.
4,7 l/100 km, CO2 fr. 124 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. *FullService Leasing via Mercedes-Benz Finans
(MBF). 36 mån, 6 000 mil (detta ex). Leasingavg. exkl. moms. Mercedes-Benz Service Excellent (service- & reparationsavtal)
och försäkring ingår, gäller ej bilar reg. för yrkestrafik. Reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig
rätten till förstahyra. **Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2012 vid 50 % marginalskatt. ***Mercedes-Benz Service
Compact (serviceavtal) avser 7.500 mil/36 mån. www.mercedes.se

BusinessPaket-Sport
AMG 17" lättmetallfälgar, AMG sportchassi,
AMG Styling kjolpaket, hålborrade bromsskivor
fram, svart innertak, AMG mattor, sportratt i
lädernappa, sportparameterstyrning, sportstolar, sportpedalställ samt LeD-varselljus.

Pris:

9.900 kr

(ord. pris 25.400 kr)

Tycker du
att det är
köpläge?

Känn dig alltid
till Swedbank
Stadiontorget
N

B
07

nätverken utan att veta om det. Vi handlar
misstänkt billiga cigaretter, köper svartsprit, går
på svartklubb och tar kanske en svarttaxi hem.
Malmös svarta ekonomi driver den organiserade brottsligheten framåt. Totalt sett kostar det
kvittolösa samhället varje Malmöbo omkring
20 000 kronor om året. Du kan säkert göra något
mycket roligare för de pengarna. Ta avstånd
genom att begära kvitto när du handlar.

Ett initiativ från Malmö stad och Polisen.
www.hejamalmo.se
facebook.com/hejamalmo

Malmös största gäng – Mot organiserad brottslighet

Ståplats
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Stadiongatan
Biljetter ViD AllSVeNSKA MAtCHer
Försäljningsställen för biljetter till Malmö FFs hemmamatcher:
• Ticnet (www.ticnet.se)
• Ticnet Call Center (0771-70 70 70)
• ATG- och Ticnet-ombud
• MFF Shopen vid Swedbank Stadion. Vid matcher som spelas på en vardag upphör biljettförsäljningen i MFF Shopen tre timmar före avspark och
flyttas till biljettluckorna på Swedbank Stadion.
• Lördagar och söndagar samt helgdagar öppnas biljettluckorna tre timmar före avspark.
BiljettreKlAMAtioN Om du av någon anledning vill reklamera
din biljett måste detta ske senast 15 (femton) minuter efter avspark
vid serviceluckan för att vi ska kunna behandla reklamationen.
röKfri StADioN Tänk på att Swedbank Stadion är en helt rökfri anläggning. Det gäller för samtliga gäster. För dig som absolut inte klarar dig
utan att röka finns möjligheten att gå utanför grindarna. Dock måste du
visa din biljett både vid ut- och inpassering.
Här pArKerAr Du
När du måste ta bilen med dig
vid match på Swedbank Stadion
tänk på att det är ont om parkeringsplatser i närområdet. Vissa
P-platser är gratis, andra är betalningspliktiga. P-Malmö bemannar
området vid Swedbank Stadion
för att hänvisa bilister till lämpliga
parkeringsplatser.
• Betalytan vid Coop Forum på
Stadion-gatan, 310 platser.
• Parkeringshuset Stadion vid Eric
Perssons väg, 440 platser.
• Parkeringsplats vid Kulan och
norr om Baltiska Hallen, 260
platser.
• UMAS Södra samt längs Cronquists gata, 560 platser.
• Längs Baltiska vägen, Carl
Gustafs väg och Pildammsvägen,
400 platser.

tA BuSSeN – låt BileN Stå!
Linje 84: Från Klagshamn, Segevång, Riseberga, Oxie och Centralen.
Linje 3 – hållplats Stadion.
Linje 5 – hållplats Hallingsgatan
Linje 6 – hållplats Borgmästaregården
Linje 34 – hållplats Isstadion
tåG:
Pågatåg eller Öresundståg till
Triangeln. Välj uppgång Smedjegatan.
Tag linje 3 mot Erikslust från hållplats Tandvårdshögsskolan.
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välkommen
Stadion!
• Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol eller andra
droger.
• Det är inte tillåtet att till arenan
medföra vapen eller andra farliga
föremål.
• Det är inte tillåtet att inneha
eller använda pyrotekniska varor
eller brandfarliga vätskor på
arenan.
• Den som är alkoholberusad,
påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med
text eller symbol som utrycker
missaktning för folkgrupp eller
annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg,
nationellt eller etniskt ursprung
eller religion, äger inte tillträde
till arenan.
• Detsamma gäller den som
medför flagga, banderoll eller
annat föremål med sådan text
eller symbol liksom den som helt
eller delvis täcker ansiktet på ett
sätt som försvårar identifikation
och som kan befaras utgöra fara

för ordningsstörning.
• Det är inte tillåtet att inom
Talanger som blev stjärnor!
arenan kasta föremål, om inte
handlingen är befogad.
• Det är enligt lag inte tillåtet
att beträda spelplanen eller
Kosovare Asllani
Lars Lagerbäck
Viktoria Svensson
Fredrik Ljungberg
angränsande område innanför
staketet.
• Om arrangören eller gästande Rasmus Elm
Olof Mellberg
Lotta Schelin
Marcus Allbäck
förening/Idrotts AB i samband
med matchen på grund av
besökares otillbörliga beteende
Hanna Ljungberg
Jörgen Lennartsson
Pontus Wernbloom
drabbas av böter eller straffavgif- Tobias Hysén
ter enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser eller
Emir Bajrami
Sofia Jakobsson
Ola Toivonen
Pia Sundhage
annan kostnad, är besökaren
skyldig att betala motsvarande
belopp till arrangören eller gäsCaroline Seger
Kim Källström
Thomas Dennerby
Antonia Göransson
tande förening/Idrotts AB.
• Den som gör sig skyldig till
överträdelser som strider mot
lag eller arrangörsbestämmelser
kommer att polisanmälas och
kan dömas till böter eller fängTipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt
else upp till sex månader och/
mellan Svenska Fotbollförbundet och Tipstjänst.
eller riskerar att avstängas från
Sedan starten 1992 har tusentals svenska fotbollssamtliga elitfotbollsarenor under
talanger och ledare på både dam- och herrsidan
utvecklats, utbildats och förberetts för att hålla måttet
tre år.

Therese Sjögran

John Guidetti

Tina Nordlund

Anders Svensson

Johan Elmander

på elit- och landslagsnivå. Läs mer på www.tipselit.se

MASSCREATION
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Servering

Aktivitetsområde

Kombihallen

P-Hus

E

FESTEN FÖRE MATCHEN! En bättre förrätt inför huvudrätten – en match med Malmö FF i huvudrollen kan du inte få än en
matbit på Swedbank Stadion. Antingen inne på O’Learys restarurang, i grilltälten utanför eller på Supportertorget. Där kan du
också njuta av discjockeys som spelar den bästa musiken just nu.
Vi lovar att det blir en underbar stämning där! Passa även på att
titta in i MFF Shopens tält, där de absolut hetaste artiklarna inför
matchen säljs.
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TILL ALLA SMÄRTANDE KLUBBHJÄRTAN
Att älska MFF är inte alltid en dans på rosor. Som stolt sponsor av Allsvenskan
vill vi säga: Vad som än händer så är du varmt välkommen till Hela Sveriges
Fotbollsklubb. Här är det plågsamt spännande varje lördag.

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB

”De starka känslorna.
De oövervinnerliga. Vi
väljer hymnerna och
hitsen hemma, Våra pågar
väljer på Stadion. Så det
är bara att bita ihop och
älska livet, oavsett vad
hjärtat klappar i takt med
för tillfället. Musik eller
fotboll eller bägge.”
Läs mer i Stadionupplagan av Avspark
som du köper vid Swedbank Stadion!

Årets Julshow på
Swedbank Stadion!

Alla priser exkl moms

29, 30 nov och 6 dec
Barbiljett från 295 kr
Julbord och show från 695 kr.
Bokar ni innan den 15 september ger
vi er 10% i rabatt på paketpriset.
För bokning och frågor kontakta
event@mff.se eller 040-32 66 02.
mff.se/event

lakes course

links course

pga golf academy

MÖJLIGHETERNA

Play

Play And Stay

Riktigt bra golfbanor ger varje spelare chansen att komma tillbaka efter en plump i scorekortet. Riktigt bra golfbanor berikar
spelaren med naturupplevelser som kan tjäna som en lisa för en
hårt prövad golfspelarens själ.Du kommer att få en upplevelse
du aldrig glömmer oavsett om det blir Links Course eller Lakes
Course på PGA of Sweden National i Bara just utanför Malmö.

I våra 16 sviter har ingenting sparats för att åstadkomma ett
varmt och välkomnande intryck. Inte vräkigt, inte överdådigt.
Snarare sparsmakat elegant och ombonat.
Lägg där till, en utsikt över de båda banorna som gör att ditt
boende hos oss på PGA of Sweden National ger dig en erfarenhet utöver det vanliga.

PGA Golf Academy

Food and Drink

Vår headpro, John Grant, har som namnet antyder sina rötter i
golfens hemland, Skottland.
Det viktigaste för John är personen som står framför honom.
I en värld av systematisering och standardisering gör han tvärtom. Kort sagt, får du en rejäl genomgång, allt för att kunna
förbättra ditt spel utifrån dina egna förutsättningar.

Restaurangen är en av hörnstenarna för den totala upplevelsen
av ett besök på PGA Sweden National. Det är varje krögares
ambition att ge gästen en upplevelse som leder till flera. Att äta
tillsammans är något utav det mest sociala man kan ägna sig åt.
För att nå dit, får inget lämnas därhän. Råvaror, service, miljö
och kunnande är honnörsord i sammanhanget.

Golf från: 950:Golf+boende från: 2375:Lektion från: 650:-

Custom fitting från: 350:Möten från: 695:Corporate Golf från: 1500:-

www.pgaswedennational.se.
Corporate golf och konferenser. Privata fester, catering och mycket annat. Ring oss för mer information 040 635 51 00.

Du har nu läst
den digitala versionen av
Malmö FFs matchtidning

Avspark

Den mer fylliga tidningen
köper du för bara 20 kronor på
Swedbank Stadion före matchen

4Spelar-

Då får du också:

statistik
och lagens
trupper

4
Ett samlar-

objekt för
alla MFF-are

4 Exklusiv idolbild att spara

