Stattena IF är en fotbollsklubb i Helsingborg med uttalat fokus på
breddidrott. För ungdomsverksamheten är målet att så många
ska spela så länge som möjligt.

Inte så dystra tider för Stattena IF
Kommentar från Stattena IFs styrelse med anledning av notis i
Helsingborgs Dagblad 1 juni 2018.

Föreningen Stattena IF förknippas starkt med damfotboll och de framgångar som skördats
nationellt såväl som utanför Sverige. Stattena IF har också varit den förening som presterat
bäst resultatmässigt inom damfotbollen i Helsingborg, tills förra året när Eskilsminne IF placerade sig högre i division 1 som Stattena IF degraderades från. Det är ett tämligen naturligt
”tronskifte” då Eskilsminne IF utan tvekan har en bra verksamhet. Näst på tur är att Eskilsminnes Akademilag samt Hittarps IK nu kommer placera sig bättre resultatmässigt än
Stattena IF. Anrika Stattena IF med sina allsvenska meriter och Europatitlar är idag långt från
den typen av resultat. Om vi istället vidgar våra vyer för damfotbollen i Helsingborg så måste
vi tyvärr inse att inget lag i Helsingborg är särskilt nära att lyckas med de prestationer som
Stattena IF en gång åstadkommit. Om det är Stattena IF som än en gång kommer vara det lag
i Helsingborg som kommer driva utveckling för att få ett framtida elitlag går det bara spekulera kring. Mycket mer troligt är att Eskilsminne IF eller Hittarps IK kommer prestera bäst
resultat i Helsingborg en tid framöver. Bara en nostalgiker ser det som ett beklagligt problem
som föreningen Stattena IF ska skämmas över, för vi i Stattena IF accepterar faktumet att
inget varar för evigt.
2017 präglades för Stattena IF dam av en tuﬀ vår med många uddamålsförluster, en höst där
motivationen hos spelarna sviktade vilket gjorde att vi knappt ﬁck ihop lag till matcher.
Spelarna från 2017 är nu utspridda i olika föreningar på olika nivåer. Kvar har vi två spelare
som ﬁck sparsamt med speltid 2017 samt föreningens F02 lag. Detta visste vi redan efter frimånaden (slut 15/12) och vi stod då inför ett val där vi antingen skulle lägga ner och börja om
eller istället anta utmaningen att försöka få ihop ett division 2 lag där vi skulle slussa in F02
spelare. Vi valde det senare alternativet.
När säsongen 2018 började så var vi inte där vi hade hoppats vara. Truppen var ung och
oerfaren, vi skulle deﬁnitivt behöva några ﬂer med rutin. Resultaten visade verkligen på
samma sak, förlust med många mål match efter match. Föräldrar till spelare blev oroliga för
sina döttrar vilket är naturligt då de vet om hur statusfyllt samhället är, att spela i laget som
förlorar stort ﬂera gånger är inte det med högst status. Kommunikationen internt och externt
kring vårt damlag har varit sparsam vilket gör att frågor eller rykten blir naturliga följder. Vi
har ägnat mer tid åt intern kommunikation vilket gör att vi gör framsteg på den fronten.
Såhär brukar det gå till när vi får förklara situationen kring damlaget, vi ägnar ¾ av tiden åt
att prata om allt annat än hur spelarna upplever det.
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Inom idrottsrörelsen pågår sedan en tid tillbaka massiva krafter för att styra fokus från allt
för mycket resultat till att även bejaka prestation. De båda behöver inte stå i motsats till varandra och det ﬁnns heller ingen anledning att se ner på individer med högt fokus på resultat. Spelarna i Stattena IF damlag har mestadels spelat 9-manna fotboll, de har mestadels
spelat ungdomsfotboll och de har inte haft särskilt stora sportsliga framgångar. Att de
skulle förlora matcher i division 2 förvånar ingen (möjligtvis nostalgiker som minns anrika
Stattena IF). Vad som få däremot vet är sättet de förlorar på. Istället för att lägga backlinjen
vid straﬀområdet och riskminimera för att hålla nere siﬀror försöker spelarna lira utvecklande fotboll där lärande står i fokus. Istället för att skicka långbollar så försöker spelarna
variera med att testa olika sätt att ta sig upp i banan. Spelarutvecklingen är verkligen
häpnadsväckande och vi tror att de som har sett ett par matcher kan enas om spelarna förbättras varje vecka. Framgångsreceptet ligger i att spelarna antar utmaningen, de vet om
att det blir tuﬀt men vill bli bättre fotbollsspelare. Hade fallet varit annorlunda då hade de
inte kämpat till sista sparken i matchen mot Eskilsminnes Akademi där de förlorade med
17-0. Hade de inte varit ute efter att spela fotboll då hade de velat byta när de ligger under
med 14-0 och får en tuﬀ tackling, men så ser det inte ut på matcherna.
Stattena IF damlag är inte längre Helsingborgs bästa damlag när det gäller resultat. Vi jobbar aktivt för att åter kämpa om att bli bäst i staden och har inte på något sätt en ambition
att avveckla vår verksamhet. Det är en lång väg för oss att vandra, våra konkurrenter i staden ligger ﬂera år före oss. Vi välkomnar ständigt nya spelare till vårt damlag och de nyförvärv vi fått den senaste tiden har varit nybörjare som vill börja spela fotboll. Dessa nya
spelare i kombination med vår beﬁntliga trupp kommer deﬁnitivt hävda sig i division 3 nästa
år. Därefter kan vi om några år slussa upp våra ungdomslag i lite lugnare takt än vad vårt
beﬁntliga damlag har fått chans till. Spelarna har det tuﬀt men självömkar inte och därför
behöver inte heller tyckare ömka för deras skull, uppmuntra istället deras glädje till idrotten.
Så därför ser det inte så dystert ut i Stattena IF, vi gör en resa som stundtals kommer präglas av svaga resultat men andra perioder kommer präglas av bättre resultat. Dystert ser det
däremot ut för elitfotbollen inom Helsingborg och vi tror inte det skulle bli bättre för att
staden blir ett damlag fattigare. Vi hoppas, och tror, att Eskilsminne IF och Hittarps IK nu
kan driva utvecklingen för damfotboll i Helsingborg så att vi inom kort får ett damlag på
elitnivå i regionen. Stattena IF kommer inte vara passiva åskådare utan vi kommer jaga dom
för att drivas till ständig utveckling. Men snälla låt oss inte längre skuldbelägga våra unga
fantastiska fotbollsspelare för att Stattena IF tidigare har spelat i allsvenskan. Det skedde
senast när dagens trupp var 7-9 år gamla, låt dom spela fotboll och utvecklas som fotbollsspelare istället.
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