
FC ROSENGÅRD SKAPAR  
FÖREBILDER OCH UTBILDAR LEDARE  

FÖR  HÅLLBAR TJEJFOTBOLL

FC Rosengård är en fotbollsförening från Malmö som 

står på två ben, ett sportsligt och ett socialt. Föreningen 

har under många år arbetat med arbetsmarknadspro-

gram, hållbarhetsfrågor, inkludering och samhällsinsats-

er. FC Rosengårds vision är att skapa ett jämlikt samhäl-

le som inkluderar alla områden och människor. Där alla 

barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål 

för framtiden. Både på och utanför plan. 

Hattrick by FC Rosengård är ett kunskapsprojekt för 

hållbar tjejfotboll, där vi i FC Rosengård dels vill inspirera 

unga tjejer att fortsätta att spela fotboll, dels dela med 

oss av kunskap och erfarenheter inom områden som vi 

identifierat som kunskapsluckor i vår egen förening. I 
Hattrick samarbetar FC Rosengård med ca 20 skånska 

och danska tjejfotbollsföreningar med spelare i åldrarna 

12-15 år. 

Hattrick är uppdelat i tre delar. I alla tre delarna kommer 
vi arbeta för att främja psykisk hälsa på olika sätt. Start-

skottet sker i samband med den damallsvenska matchen 

mot Eskilstuna i oktober på Malmö IP då vi också upp-

märksammar WHO:s ”World Mental Health Day”.

Mer info: fcrosengard.se/hattrick

Denna satsning möjliggörs tack vare stöd från Sparbanksstiftelsen 
Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, 
Swedbank och Sparbanken Skåne.

INSPIRATIONSTRÄNINGAR Våra elittränare och A-lagsspe-

lare genomför inspirationsträningar ute hos våra samar-

betsföreningar för att inspirera deltagarna till att fortsätta 

med fotboll så att den kan vara ett verktyg för att bibe-

hålla en god fysisk och psykisk hälsa. Nytt för 2022/2023 

år är att föreningens samtliga ungdomstränare, för så väl 

flickor som pojkar, bjuds in till att observera träningen 
och kommer även att få ta del av ”FC Rosengård-övning-

ar” som kan användas i den egna träningen. 

KUNSKAP Temat för 2022/2023 är psykisk hälsa, med 

fokus på föreningens ledare. Här vill vi ge hjälpa ledarna 

främja den psykiska hälsan i sina lag och ge dem verktyg 

för att identifiera och hantera när någon spelare inte mår 
bra. Under workshopen lägger vi också extra fokus på hur 

vi tillsammans kan hålla kvar så många spelare så länge 

som möjligt.

HATTRICK CUP Deltagande lag deltar på Hattrick Cup på 

Malmö IP i augusti 2023. FC Rosengårds-stjärnorna och 
tillika ambassadörerna för Hattrick, Fiona Brown och Oli-

via Schough, kommer vara på plats för att dela med sig 

av sina erfarenheter och inspirera deltagare och ledare. 

I samband med cupen kommer FC Rosengårds damlag 
också att träna. De deltagande lagens ledare på läktaren 

kommer kunna höra de instruktioner som ges på planen 

och på så vis få sportslig inspiration från Sveriges bästa 

fotbollslag på ett interaktivt sätt.

I Hattrick by FC Rosengård vill vi inspirera unga tjejer att fortsätta 

inom fotbollen och föreningslivet så länge som möjligt. Vi vill också 

utbilda ledarna och ge dem kunskap och verktyg för att känna sig så 

trygga som möjligt i sin ledarroll.
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