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BKBK är föreningen med STORT samhällsengagemang och är ett
fantastiskt exempel på vad en förening kan göra för invånarna i sitt
närområde. Helt i linje med en av SvFF:s tidigare visioner "En
förening i varje by – fotboll för alla”. Då pratar man bl.a. om att
fotbollsföreningarna ofta är ”en stark sammanhållande kraft i
vardagslivet på landsbygden. De står för en rad sociala aktiviteter
ofta tillsammans med lokala samarbetsparter, övriga lokala
föreningar och det lokala näringslivet” Vi upplever att BKBK är ett modernt exempel på just detta
men mitt i STORSTADEN Stockholm.
2011 gjordes en sammanslagning av Bagarmossen BK och Kärrtorps BK och två små
klubbar blev en stor. I denna fas hamnade fokus på den sociala biten och att vara en viktig
aktör i samhället och skapa en trygg fritid för invånare och medlemmar. Föreningen arbetar
för att man måste ta ett större ansvar än att bara vara en idrottsklubb. Idag har klubben 1200
medlemmar och räknar man med alla föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar engagerar
man mellan 3 – 8000 personer. Utvecklingen av klubben pågår ständigt och under detta år
år har de tagit steget till BKBK 2.0 och utevecklat sina ledord till just Utveckling – Glädje–
Gemenskap.
Det sociala engagemanget består idag bl.a. av nattvandringar i samarbete med Stockholmshem
där styrelsen tillsammans med föräldrar i de äldre lagen nattvandrar varje fredag. Man genomför
även öppna träningar för nyanlända och samarbetar bl.a. med Stadsdelen och Stockholms Stads
socialförvaltning för att så många ska få möjlighet att integreras i det svenska samhället. BKBK har
även ett långtående samarbetet med stadsdelens Resursenhet vilket bl.a. innebär att föreningen
får stöd och hjälp när problem och konflikter uppstår i lagen som ledare och föreningen inte själva
kan lösa. Det gemensamma målet är att alla i stadsdelen ska ha det så bra som möjligt. Det finns
även en Ungdomsfond i föreningen där ledarna kan söka pengar för enskilda spelare eller
aktiviteter för lagen. Allt för att alla ska kunna spela fotboll och att ungdomarna i stadsdelen ska få
det bättre.
I och med BKBK 2.0 har man tagit nästa steg för att spelare, ledare, föräldrar och föreningen ska
utvecklas ännu mer. Då det gäller att utveckla era spelare arbetar ni för att utbilda era ledare så
mycket som möjligt. Ni anser att bra utbildade ledare ger bra utbildade spelare på alla nivåer. Ni
ser ingen skillnad på en spelare som inte har kommit så långt i sin utveckling och på en spelare
som är i landslagsnivå. Alla skall få utveckla sig efter sin nivå. Ni har bestämt er för att era spelare
ska känna att de har det bra och är trygga i klubben. Oavsett om ni blir 600 eller 2 000
medlemmar! Ni har många storklubbar i er närhet som ni mer än gärna samarbetar med. Ni delar
mer än gärna med er av era erfarenheter och tar samtidigt väldigt gärna emot andras
erfarenheter. Ni arbetar för att ni tillsammans kan bli bättre och därigenom ge era spelare en
bättre utveckling.
Vi imponeras av ert enorma engagemang och stora insatts i ert närområde. Ni är verkligen det
perfekta exemplet på ”En förening i varje by – fotboll för alla” och som får alla att samlas kring ngt
gemensamt. De två verksamheter ni bedriver, fotbollen och det sociala engagemanget bildar en
helhet Ni är fantastiska, varma och charmiga. Låt oss avsluta med era egna ord:
”Att vara med i BKBK skall vara så mycket mer än bara att spela fotboll.
Det skall ge något som man kan ha med sig i hjärtat många år framöver”

