
    

 

#medimatchen
för svensk damfotboll 

Match, mingel och mat

#medimatchen
för svensk damfotboll 

Speakers Event



Den 31 maj är det Malmöderby, då LB07 och FC Rosengård möts på Stadion. Derbyfesten 
arrangeras av LB07 och FC Rosengård i samarbete med Malmö FF och Malmö stad. I samband 
med matchen bjuder vi in till ett Speakers Event i vilket viktiga profiler från fotbollen får möjlig-
het att lyfta sina tankar om hur vi ytterligare stärker tjejers möjligheter att ta plats på lika villkor.

Fotboll är den största sporten för tjejer i Sverige och vi är näst störst på damfotboll i Europa. Vi 
har framgångsrika landslag och klubblag vars spelare är viktiga förebilder för alla tjejer som 
spelar. Med den här kvällens event vill vi fortsätta vårt arbete med att vara en viktig plattform 
för damfotbollens utveckling. Vi vill skapa kunskap och förutsättningar för tjejer att vara aktiva 
och att de i högre grad stannar inom fotbollen.  

Det är dags att vara #medimatchen. 

Speakers Event

Program Speakers Event

16.00 Grindarna öppnar i VIP Entré 51 Stadion, Mingel i Restaurang 1910, 3 vån.
 Deltagare i Speakers Event

• Sevana Bergström, samordnare för arbetet med flyktingar 
 och nyanlända på Svenska Fotbollförbundet
• Marina Karlsson, verksamhetsledare Futebol da Forca.
• Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet
• Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet
• Peter Gerhardsson, förbundskapten för Sveriges damlandslag.

 Moderator för kvällen är Lisa Ek. 
 Före detta fotbollsspelare(FC Rosengård, AIK, Hammarby, 
 Kopparbergs/Göteborg FC och Fiorentina), ishockey- och 
 bandyspelare. Expert på SVT under EM 2017.

 Mingeltallrik och dryck serveras under Speakers Event - 

 kaffe och kaka i pausen. 

18.30 Avspark!

Biljettpris
Speakers Event biljetter med klubbstol (inkl. mat och match) 695 kr/person
För biljettköp och mer information, kontakta:
LB07 - Vicky Fredriksson - 076-306 64 01 - vicky@lb07.se
FC Rosengård - Madeleine Timmerby - 076-630 50 47 - madeleine.timmerby@boostbyfcr.se
Biljetter kan även köpas via ticketmaster.se.


