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Storpublik i damernas hemmamatch mot Djurgårdens IF

Storleken på den här föreningen slutar jag aldrig att häpnats av sedan jag tillträde som
klubbchef under början av 2019 - att kunna blicka ut på Limhamns IP och Bunkeflo IP och se
den otroligt stora ungdomsverksamhet som vi har slutar jag aldrig att förvånas över. Det är
ett privilegium att få vara en del av och se den stora uppslutning ungdomar och ideella
ledare därtill.
Storleken har självfallet sina utmaningar- och med ett lag under 2019 i elitverksamhet är
diskrepansen på att driva en förening framåt utmanade. Vi har under 2019 försökt arbetat
efter att få ihop föreningen mer än vad jag upplever att den varit tidigare, om vi lyckats är
för tidigt att bedöma. Vi har trots stor personalförändring och ekonomiskt pressat läge
försökt ge våra ledare en tydligare kontakt på kontoret för återkoppling och stöd. Vi har haft
en organisationsförändring där vi har en konsulent som ansvarar för herr- och pojk och en
konsulent som ansvarar för dam- och flick. Vi har gjort den förändringen för att vi vill knyta
våra seniorlag närmare ungdomslagen och genom det skapa ett större sammanhang i
föreningen. Under året har vi internutbildat våra ideella ledare och haft praktiska
träningspass med stöd från konsulenterna- och en inspirationsföreläsning av bland annat
Hans Backe. Det är något som vi är stolta över och kommer fortsätta utveckla under 2020
med bland annat extra träningar på fredagar.
Samtidigt som vi vill fortsätta driva det framåt måste vi vara vaksamma med vår ekonomi. Vi
har stora utmaningar som vi dras med från tidigare år som tar tid att ställa om ifrån. Även
om det är fortsatt ansträngt och det kommer krävas fortsatt riktigt hårt jobb ser vi med
tillförsikt på att kunna reda ut de återstående stora utmaningarna 2020. Det i sin tur kan
innebära att vissa planerade åtgärder för att utveckla föreningen kan behöva vänta till 2021,
men framåt kommer den även gå under 2020. Bland annat kommer vi under 2020 utbilda
våra egna ungdomsspelare att bli domare och döma föreningens egna matcher. Tidigare har
de tillsats utifrån men genom att vi gör det själva skapar vi ett mervärde till våra egna
ungdomar- som vi hjälper till att utbilda på ett ansvarsfullt sätt utanför den ordinarie
fotbollsträningen. Utöver det är vi långt gånga med vore spelarutbildningsplan som kommer
digitaliseras och vara ett enkelt och användarvänligt verktyg för våra ledare i hur vi vill
utbilda fotbollspelarena i LB07.

2020 kommer dock fortsatt vara ett omställningsår för LB07 och det viktigaste från oss är att
se till att vardagen för våra spelare och ledare är så bra som möjligt. Det är ett prioriterat
område från oss 2020 och något vi vill eftersträva i allt vi gör. Större satsningar eller liknande
kommer vänta till 2021 tidigast utan det viktigast framöver är att få fortsatt kontroll på
ekonomin och inte sätta oss i nya avtal förrän avtal från tidigare år närmare sig sitt slut. Det
finns en enorm potential i LB07 som förening och det finns anledningar att vara optimistisk
framöver, men först måste vi fortsätta fokusera på grundarbetet innan vi kan gå vidare.
Vänligen,
David Wernersson

Under 2019 arbetade föreningen aktivt för att få till ett samgående med Malmö FF. Ett
Under 2019 genomfördes det betydande organisationsförändringar för att anpassa sig efter
föreningens ekonomiska läge. Vid 2019 års början hade föreningen 8 st heltidsanställda och
under året har det genomdrivits en rad personalförändringar. Fem stycken har blivit
uppsagda och en sa upp sig. Vid årets slut hade föreningen fyra stycken heltidsanställda och
en tjänst på 40%.
Under 2020 kommer föreningen från och med april månad ha tre stycken heltidsanställda
och en tjänst på 40%. Efter en uppsägning och en personal som sagt upp sig självmant. Dessa
åtgärder är av hänsyn till föreningens ekonomi- men där föreningen hoppas att kunna
anställa fler framöver för att kunna fortsätta utveckla föreningen. 2020 blir likt 2019 ett
fortsatt omställningsår. De tjänster som finns kvar kommer fokusera på ungdoms- och
ledarutveckling samt 40% administrativa uppgifter hänfört till ekonomi. Sälj, marknad, CSR
och verksamhetsstyrning kommer ansvaras och operativt ledas av styrelsen.

2019 var ett tufft år för LB07s ekonomi. Trots försäljningen av Wihlborgs Arena till
Kunskapsporten och solidaritetsersättningar under 2018 för Robin Olsen, Saman Ghoddos
och Mattias Svanberg. Föreningen klev in i 2019 under med en obalanserad budget- och
behövde därigenom påbörja drastiska åtgärder för att kunna reducera det beräknade
minusresultatet för 2019. I juni pekade det beräknade resultatet för 2019 på att hamna
någonstans emellan -6,6 Mkr till -7,7 Mkr. Det slutgiltiga resultatet för 2019 slutade på -4,9
Mkr. De sammantagna kostnaderna för 2019 var 13,1 MKr.
En stor anledning till att resultatet är långa uppsägningstider (uppemot 12 månader) på
personal som blivit uppsagda under 2019. Det i kombination med att föreningen inte har
reglerat komptid och semesterdagar under 2015–2018 har bidragit till det negativa
resultatet samt långa avtal ingångna under 2017–2018. Åtgärderna under 2019 först
kommer ge en effekt under 2020 och en del följer med in i 2021 och 2022.

Tidigt under 2019 tog styrelsen i LB07 kontakt med Malmö FF för att diskutera hur
föreningarna kunde hjälpas åt att skapa förutsättningar för att bedriva verksamhet på
elitnivå för damer. LB07 hade i det läget dam- och flicklag vilket Malmö FF saknade,
samtidigt som Malmö FF hade organisation och kommersiell kraft som LB07 inte kunde
erbjuda på samma nivå. Efter kortare inledande diskussioner tillsattes en arbetsgrupp
bestående av personal från LB07 och Malmö FF, som tillsammans arbetade fram ett förslag
hur en gemensam förening kunde se ut.
Förslaget presenterades på en presskonferens den 13:e september och förklarade att
styrelserna var överens om ett inriktningsbeslut där damlaget, flicklagen och pojklagen upp
till och med 15 år skulle gå in i Malmö FF’s organisation och överta platserna i seriespelet.
Herrar A, Pojkar 19 och Pojkar 17 skulle fortsätta bedrivas i LB07’s regi i nära samarbete med
Malmö FF. I samband med presskonferensen meddelade också respektive styrelse att det
var upp till medlemmarna att rösta om detta samgående. Malmö FF’s medlemmar röstade
ner förslaget i slutet av november månad, varpå LB07 inte höll sin omröstning som var
planerad till dagen efteråt. Därmed blev det inget samgående och LB07 och Malmö FF
fortsätter att verka på egna ben.

Presskonferens med ordförande Robert Lenir, Vice ordförande Tommy Larsson, klubbchef
David Wernersson och motsvarigheterna i Malmö FF.

Bollsport för tjejer
I Oxie har LB07 arrangerat Bollsport för tjejer, vilket har varit ett utmärkt tillfälle att erbjuda
en social aktivitet för enbart tjejer som annars kanske är svåra att locka till föreningslivet.
Detta har stärkt tjejerna och gett dem ett tillfälle att motionera i roliga former under
överseende av ledare. Totalt deltog ca 190 tjejer i aktiviteten.
Nattfotboll
För att erbjuda ungdomar en meningsfull aktivitet på kvällstid under fredagar och lördagar
har LB07 arrangerat nattfotboll i Bunkeflo, Lindängen (vår 2019), Oxie (vår 2019) och Burlöv.
Detta har knutit ungdomarna samman och blivit en naturlig aktivitet under kvällarna, ett
fantastiskt sätt att kombinera nytta och nöje! Sammanlagt deltog ca 230 ungdomar deltagit.

Lag i seriespel
LB07 hade 44 lag i seriespel under 2019, detta fördelat på 12 lag i dam- och flickserier och 32
lag i herr- och pojkserier. Utöver detta spelade också de yngsta träningsgrupperna olika
sammandrag som förberedelse inför kommande års seriespel. Lagen deltog i seriespel enligt
nedan:
Lag i Nationella Serier
Dam A (Damallsvenskan), Herr A (Division 3 Södra Götaland), F19 (F19 Svenska Spel Södra),
P19 (Div 1 Södra Götaland), P17 (Div 1 Södra Götaland)
Lag i Skåneserier
F16, P15, P14
Lag i lokala serier
Herrjunior, P15, P14, F14, P13 (3 lag), F13 (2 lag), P12 (6 lag), F12 (2 lag), P11 (6 lag), F11 (2
lag), P10 (4 lag), F10 (2 lag), P9 (5 lag)

Jubel hos ett av klubbens pojklag

Träningsgrupper, ledare och spelare
Under 2019 hade föreningen totalt 36 olika träningsgrupper, fördelat på 10 grupper för dam
och flick samt 26 grupper för herr pojk. Under året startades två nya flickgrupper (födda
2013 och födda 2014) samt tre nya pojkgrupper (födda 2014 Bunkeflo, födda 2015 Bunkeflo
och födda 2015 Limhamn)
Antal spelare
Vid 2019 var 1082 spelare verksamma i föreningen. Därutöver står ca 175 spelare i kö för att
få bli en del av verksamheten.
Antal ledare
Antalet ledare i föreningen år 2019 uppgick till 195, vilket ger en ledartäthet på cirka 1
ledare/6 spelare.
Fotbollscampen
Under sommaren arrangerades LB07’s Fotbollscamp i vanlig ordning på Bunkeflo IP.
Föreningens äldre ungdomar, 20 till antalet, ledde i sin tur 144 barn som deltog under
veckan.

Stor uppslutning som vanligt vid den årliga Fotbollscampen i Bunkeflo.

Säsongen 2019 Dam A + F19
Damerna inledde säsongen med gruppspel i Svenska Cupen. I en tuff grupp bestående av FC
Rosengård, Kristianstad DFF och IFK Kalmar blev det till slut en tredjeplats efter två förluster
och vinst i den avslutande matchen mot IFK Kalmar. Detta räckte inte till vidare avancemang
utan cupäventyret slutade i gruppspel. Finalen vanns sedan av Kopparbergs/Göteborg FC
som slog Kristianstad DFF med 2-1.
Damlaget gjorde under 2019 sin tredje raka säsong i OBOS Damallsvenskan. Vårsäsongen
inleddes tungt med fyra raka förluster, innan den första vinsten kom. Det var hemma mot FC
Rosengård som laget, inte bara för första gången tog poäng av lokalrivalen, utan också
lyckades gå hem med vinsten efter ett sent 3-2 mål av Andrea Thorisson. En oförglömlig
seger! Innan vårsäsongen var slut tog laget ytterligare en poäng borta mot Kungsbacka DFF,
och de första 7 omgångarna innan VM-uppehållet resulterade därmed i 4 poäng.
Efter sommaren inledde laget återigen svagt, men fick sedan upp farten ordentligt och tog
poäng i sex raka matcher, vilket förbättrade läget i tabellen. Inför den sista omgången fanns
chansen till fortsatt spel i OBOS Damallsvenskan 2020, men tyvärr var
Kopparbergs/Göteborg FC för starka i den avgörande matchen på Limhamns IP. Efter tre raka
säsonger i högsta serien blev det därför nedflyttning, med endast målskillnadsmarginal mot
storsatsande Djurgårdens IF som precis klarade sig kvar. Bäste målskytt för LB07 under
säsongen var den egna produkten Sophie Sundqvist, som totalt gjorde 7 mål.
LB07’s F19 lag siktade på att upprepa sin SM-titel från 2018, men föll knappt i grundserien.
De två bästa lagen från södra respektive norra Svenska Spel F19 kvalificierade sig för
slutspel. LB07 slutade tyvärr trea i sin serie och fick därmed inte chansen att delta i slutspelet
och försöka vinna ytterligare en titel. En väldigt stark prestation av F19 som under året
genomgick ett generationsskifte.

Jubel efter mål mot FC Rosengård
Säsongen 2019 Herr A och P19
Herrarna gick in som favoriter i Division 3 Södra Götaland efter att ha missat uppflyttning
redan 2018 med minsta möjliga marginal. Det var tydligt från start att laget inte tänkte sätta
sig i den situationen igen och efter 10 matcher hade laget tagit maximala 30 poäng. Först i
omgång 11 kom första poängtappet efter 1-1 hemma mot IFK Trelleborg. Laget studsade
dock tillbaka snabbt och vann de avslutande två matcherna under vårsäsongen och gick in i
sommarledigheten som suveräna serieledare.
Hösten började också starkt med 3 raka vinster, innan årets första förlust kom först den 18:e
augusti med 3-0 borta mot Södra Sandby IF. Under augusti och september blev det också
tydligt att nykomlingarna GIF Nike stod för det tuffaste motståndet i serien och avståndet
krympte. Laget hade dock lärt sig av föregående säsongs misstag och knöt ihop säcken med
tre avslutande vinster – uppflyttning till Division 2 var ett faktum! Senaste säsongen herrarna
spelade så högt upp i seriesystemet var 2014, men efter några tyngre år har nu herrarna
alltså lyckats ta sig tillbaka. Bäste målskytt för herrarna var den kraftfulla forwarden Saban
Pehilj med 15 mål.

P19 deltog under året i P19 Division 1 Region 1, vilket är den näst högsta nationella serien
för P19-lag. Laget bestod till större delen av spelare födda 2002, vilka var ett år yngre än de
flesta av motståndarna. Laget slutade på plats 6 av 11 lag och tvingades till kvalspel för
fortsatt spel på samma nivå 2020. Efter kvalspel och diverse återbud till seriespelet, stod det
klart att P19 återfinns på samma nivå även 2020.

Herrarna gick hela vägen och vann Division 3 Södra Götaland

2019 var verkligen ett händelserikt och omtumlande år. Det var glädje och sorg blandat
under året.
Vi inleder året med ett stort positivt hjärta för att det blir ett bra år för LB07. En tredje
säsong för vårt damlag i OBOS Damallsvenskan med ambitionen att etablera oss på allvar i
den svenska dameliten. Vi lyckades inte, trots ett bra lag under coach Renées ledning, utan
trillade ur den högsta serien med minsta möjliga marginal.
Herrarna dominerade och spelade en fantastisk fotboll i sin serie. Seriesegern och
uppflyttning till div.2, bärgades ett par omgångar innan serien var slut.
Våra ungdomslag var, som vi är vana vid, framgångsrika i sina serier. Detta är återigen ett
kvitto på att vår ungdomsverksamhet håller mycket hög klass. Det är framförallt våra duktiga
ungdomsledare som lägger grunden för dessa framgångar.
Vi hade även ett planerat samgående med MFF som hade gynnat både LB07 och MFF på lång
sikt men framförallt hade det gett en vitamininjektion till föreningslivet i Malmö. Nu blev det
inte så utan vi fortsätter att utveckla och utbilda våra ungdomar i vår egen förening.
Arbetet med att göra LB07 till en hållbar förening fortsatte under året med David som ny
klubbchef. Den arbetsinsatsen som David och hans medarbetare på kansliet har lagt ner
under året har också gett resultat. Vi har fått en tydligare organisation och full kontroll över
ekonomin. Arbetet fortsätter och vi är på rätt väg. Vi kommer att ha ett ännu starkare fokus
på vår ungdomsverksamhet som är kärnan i vår verksamhet.
Det har varit ett underbart år som ordförande! Att få vara delaktig i en förening som LB07,
att få leda styrelsens arbete, att få dela den entusiasm som finns hos våra medlemmar och
att få höra vilken fantastisk förening LB07 är gör att man blir stolt över att få vara ordförande
i LB07.
Ett stort tack till alla medlemmar, spelare och anställda för ett händelserikt år!
Robert Lenir

