
Flickmatch fick avbrytas efter hot  
 
MALMÖ. Matchen i F15 Sanktan Sydvästra fick ett tråkigt slut. Efter att ett gäng tonårskillar 
kastat ägg, hotat spelarna och skrikit fula ord fick matchen mellan FC Rosengård och Västra 
Ingelstad IS avbrytas.  
- Det är en signal att vi behöver hjälp att hålla ordning kring arenan, säger Ulf Zeba som är 
ungdomsansvarig på FC Rosengård.  

Många ungdomar och lite att göra. Störande gäster är en del av FC Rosengårds spelarnas vardag. 
– Vi har problem när våra ungdomslag ska ha organiserad träning. Det är massor med barn på 
planerna som man får mota bort - vilket inte alltid är lätt, säger Ulf Zeba. 
Under tjejmatchen i F15 Sanktan Sydvästra den 29 maj gick tramset överstyr. 
Trots tillsägelser vägrade ungdomsgänget att lämna arenan på FC Rosengård. 
– Det är mycket beklagligt men ligger lite i tiden. Det är ett samhällsproblem. 

Fotboll i stället för bus 

Ulf Zeba menar att FC Rosengård jobbar hårt med att fånga upp ungdomarna till att spela fotboll i 
föreningen för att få en meningsfull fritid. Men det räcker inte. 
– Det är mycket spring och barn i området som tycker att de har rätt att vara på planerna. Våra tränare 
vill kunna bedriva träningen i lugn och ro. Jag hoppas detta är en signal, att våra lokala politiker kan 
hjälpa oss att stärka upp säkerheten under helgerna när det spelas mycket matcher. 
Även Skånes Fotbollsförbund hoppas på att FC Rosengård får hjälp. 

Arbetar med kommunen 

– Det är ofta bekymmersamt och förknippat med sociala problem. Vi arbetar tätt med 
fritidsförvaltningen vad gäller problem med bråkiga ungdomar kring idrottsplatser, säger Mats 
Hansson, tävlingsansvarig på Skåneboll. 
På Heleneholms IP har Fritid Malmö redan tagit ett krafttag mot buset. 
– Där var det främst problem med att ungdomar körde in med sina mopeder på planerna. 
Han menar att problem av detta slag sällan händer på mindre orter - klimatet är tuffare i storstäderna. 
– Det finns föreningar som inte vill spela sina matcher på Rosengård och det är inte bra. Det är en 
problematik som vi måste ta tag i, säger Mats Hansson. 
Tränarna har tillsammans med domaren lämnat en rapport till Skåneboll om att matchen avbröts på 
grund av yttre störning. Nu ska Skåneboll titta på om matchen, som stod 5-2 då den bröts i andra 
halvlek, ska spelas om och om Rosengård haft någon skyldighet i händelsen då det är deras ansvar 
att garantera säkerheten. 
– De hotade spelarna med stryk och kastade in ägg på plan. Vi kände att det var lika mycket riktat mot 
FC Rosengård som mot oss, säger Västra Ingelstads lagledare Magnus Brobeck. 
Västra Ingelstads tjejer tyckte situationen var obehaglig. 
– Våra tjejer spelar fotboll för att de tycker att det är roligt. Ska de åka in bara för att bli hånade - då 
lämnar vi hellre WO. Ska matchen spelas om får det bli på en neutral plan eller på vår hemmaplan. 
Jag spelar gärna på Rosengård men då ska de garantera att matchen kan spelas utan den här 
sortens publik. 
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