
TACK.

Jag vill tacka er av hela mitt hjärta. Utan er, våra samarbetspartners, 
hade vi som representerar en stor del av idrotten och elitidrotten i 
Malmö aldrig klarat coronapandemin så bra som vi faktiskt gjort. 
Ert stöd har varit - och är - viktigt.

Tack vare er kunde vi inom Malmö idrottsakademi fortsätta att stötta 
elitidrotten och idrottandet i Malmö. Alla våra elitidrottare och de 
lag vi jobbar med har kunnat träna på. Fem elitaktiva från Malmö 
idrottsakademi deltog i OS under förra året: Wictor Peterson, Thobias 
Montler, Max Salminen, Anton Dahlberg och Oskar ”Oski” Rozenberg 
Hallberg. På tal om ”Oski” har SVT gjort en dokumentär i hela fem delar 
om hans resa. Här omnämns Malmö idrottsakademi som en viktig del.

”Oski” - en olympisk skateboardsaga - SVT  

Våra elitidrottare har varit ovärderliga förebilder och stöttat 
breddidrotten under åren som gått, där coronapandemin försvårade för 
pojkar och flickor att gå till sina träningar. Bl.a. genom:

• Träningfilmer på Youtube till alla högstadieelever i Malmö.   

• GRL PWR WKND, ett prova-på-projekt för tjejer i hela Malmö.   

• Lovverksamhet för Malmös alla barn.

• Förebildsarbetet, där alla våra elitidrottare på ett eller annat sätt  
är goda förebilder i sin vardag för Malmös unga.   

Vi har etablerat två nationella elitcentrum och ett fördjupat samarbete 
med SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) under de senaste två åren. 
Detta är helt unikt inom svensk idrott. På Stadionområdet finns nu två 
träningscentra á 400 kvadratmeter för judo respektive brottning. De 
båda förbunden har flyttat hit sina bästa utövare från hela landet och 
arrangerar landslagsläger och landskamper i Malmö. Stadionområdet 
vimlar nu av judokas och brottare från hela världen. Detta är tack vare 
Malmö idrottsakademi - och våra samarbetspartners. Hela Malmö ser att 
ni hjälpt till med denna enormt positiva satsning. TACK.  

”Elitcenter ska ge kampsportsmedaljer” - SOK   
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– Ett kompetenscenter för hållbar elitidrott där så väl idrottare, tränare, 
föreningar som förbund i ett långsiktigt och nära samarbete kan 
utvecklas för att nå internationella toppresultat.

https://www.svtplay.se/oski-en-olympisk-skateboardsaga
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTZBpxNRbaT7G1XefiTbHH3QteD87mCUx
https://www.facebook.com/events/stadionområdet-malmö/grl-pwr-wknd-i-malmö/272811133996279/
https://youtu.be/pTwSxnh9HOo
https://sok.se/arkiv-for-artiklar/2022-06-09-elitcenter-ska-ge-kampsportsmedaljer.html
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Nu är vi igång med Elitprogrammet 22/23 – och vi slår nytt rekord 
igen. Vi har aldrig haft fler och bättre sökanden till elitprogrammet. 
Deltagarna är i de flesta fall de bästa i landet, i några fall de bästa i hela 
världen. Efter pandemiåren är vi nu redo att köra på för fullt igen, vilket 
innebär även att vi vill involvera er som partners till max igen. 

• Träna som en mästare är tillbaka - in och anmäl er och era 
anställda för mycket bra träning, frukost och nätverkande. 

• Synlighet - er logotyp syns hos oss både på hemsidan, vid våra 
event och i våra fina lokaler. Har ni en ny logga eller något nytt 
budskap ni vill nå ut med så hör av er. 

• Föreläsningar - vi kommer gärna ut till er och föreläser kring:
 – Kost
 – Ledarskap
 – Idrottspsykologi 
 – Träningslära

• Få besök av någon av våra elitaktiva, te.x. någon av våra olympier, 
som berättar om hur det är att delta i ett mästerskap samt hur man 
kan fokusera så oerhört på något som sker vart fjärde år. Lyssna på 
några mirakelberättelser. 

• Nätverksträffar - den första kommer ske redan 28/9 när FC 
Rosengård spelar sin avgörande kvalmatch till Champions League, 
mot norska Brann. Vi kommer även att hitta på något spännande 
kring handbolls-vm i vinter. 

Återigen, vi är extremt glada för vårt samarbete och ni är ovärderliga för 
idrotten i Malmö i allmänhet och elitidrotten i synnerhet. 

Hör av er om ni har några funderingar kring hur vi kan jobba 
tillsammans i framtiden!

Hälsar
Niklas Harris, verksamhetschef Malmö idrottsakademi
niklas.harris@malmo.se   |   070 - 963 86 29
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Fullspäckat partnerskap
är guld för samarbete

https://malmoidrottsakademi.se/trana-som-en-mastare/

