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Röd Sport
REDAKTÖREN HAR ORDET...
Vi vill med detta nummer ge våra medlemmar och
vänner lite information om vår verksamhet. Året
kommer att bli intensivt för oss. Inte nog med att vi
firar 40 år i år med såväl en jubileumsfest som en bok
om klubbens historia.
Vi är i full gång att genomföra en bred kampanj för
att stödja den palestinska idrottsungdomen och med
förberedelserna för Fredsloppet. Våra fotbollslag som
fått mycket nya deltagare har precis startat seriespelet.
Volleybollen avslutar säsongen med deltagande i Kal
o Ada cup och vi kommer inom kort söka medlem-

skap i Svenska boxningsförbundet.
Vi lever i en tid när starka kraer vill bryta ner allt
vart kollektiv och samhälliga verksamhet står för tillförmån för privat ägande. därför känner vi att vår
klubb står inför stora utmaningar
och hälsar alla välkomna till oss för
att tillsammans kämpa för idrott åt
alla och en annan värld är möjlig.

Bengt Frejd

Klipp ut och spara!

Proletären FF:s fotbollsmatcher under våren 2012
A-laget

PFF – Billdal 1-3
Gothenburg Celtic FC

Grimmered BK

AIF – PFF

PFF – Lindholmen 3-6

– PFF 28/4 14.15 Heden

– PFF

Ösets BK – PFF

PFF – Backa BK

IF Hakoah – PFF

BK Bifrost – PFF
PFF – Menisken

6/5 16.15

Apelsinplan

20/5 16.15 Majvallen

9/6 15.00

5/5 12.30

Argo – PFF

23/5 21.15 Majvallen

PFF – Fiskbäck

25/5 20.00 Åkered
3/6 16.15

Styrsö – PFF

PFF – Bossna IF

13/6 16.00 Majvallen

Björkåsen – PFF

Heden 3

PFF – Björkåsen

Lindhaga

Öset – PFF

17/6 14.15 Åkered

B-laget
Styrsö

11/5 20.00 Åkered
28/5 21.00 Åkered
5/6 21.00

Apelsinplan

14/6 21.15 Åkered

20/6 21.15 Kobbegården

Vill Du spela med oss så kan Du kontakta någon av våra ledare!
Camilo Zamit
0735-329826

Ariel Zamit
0733-829302
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Martin Aronsson
0704-941102
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Ge den palestinska ungdomen en
chans – UEFA; Ge Israel rött kort!
För ungdomar världen över är det något naturligt
och självklart att kunna idrotta och delta i internationellt idrottsutbyte.
den palestinska ungdomen vill som alla andra
ungdomar i världen utöva idrott och ha möjlighet
att delta i internationella tävlingar. denna möjlighet
förvägras ungdomen i palestina genom Israels
apartheid.
UEFA uppmuntrar t o m Israels ockupationspolitik genom att låta Israel stå som värdnation för
U21-EM för herrar 2013. Apartheid i Sydafrika föll
bl a för att idrotten inte accepterade systemet.
på samma sätt som idrotten visade att apartheid
inte var acceptabelt i Sydafrika är det dags att på
samma sätt visa solidaritet med den palestinska
ungdomen. Under sommaren 2012 kan vi tillsammans visa vägen.

Ett palestinskt ungdomslag har blivit inbjudna
till att delta i de stora internationella fotbollsturneringarna dana cup och Gothia cup.
Laget kommer att resa med buss genom Europa
till målet dana och Gothia Cup. på vägen kommer
laget att tas emot av vänner till det palestinska folket, spela matcher och sprida information om vilka
inhumana och omöjliga förhållanden den palestinska ungdomen lever under.
Förhållanden som ingen ungdom skall tvingas
leva under – därför säger vi till UEFA;

- Ge Israel rött kort och ge
den palestinska ungdomen
en chans!

Var med och förverkliga resan på ca 400 mil. Köp bussmil för 200kr/mil
Sätt in pengar på Proletären FF pg-konto 725097-0. Skriv “bussmil”

Kontakta gärna oss på Proletären FF för mer information om projektet och om hur du kan hjälpa oss!
Ingrid Frejd
0761-183800

Robin Paulsen-Medalen
0708-610851

Björn Håman
0768-808547

Försäljningen av bussmil för att finansiera resan har fått en flygande start. Redan innan informationsmaterialet varit klart har drygt 380 mil av 400 mil blivit sålda. detta innebär att det kommit in drygt 76 000 kr. Nu när planeringen är inne i sitt slutskede visade det sig att resan kommer
att bli något längre såväl i antalet dagar som i mil eersom vi även planerar att besöka Berlin.
detta innebär att vi skall försöka samla sälja 500 mil vilket innebär 100 000 kr för att täcka omkostnaderna.
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Det ﬁnns de som
inte vill ta ansvar...
till david Lega!
Vi har under flera år noterat att den palestinska idrottsrörelsen har stora svårigheter att utöva idrott. Som RS medlem känner du väl till att vi har lämnat in motioner i denna fråga bl a till Riksidrottsmöten. I dessa motioner har vi bl a tagit upp om hur idrotten agerade under apartheid
tiden i Sydafrika vilket bidrog till att apartheidsystemet upphörde. Vi tycker det är viktigt att det
förs en diskussion om vad, hur och om idrotten kan göra något för att den palestinska ungdomen
också skall kunna utöva idrott i sitt eget land utan begränsningar samt delta i den internationella
idrotten. Vi förstår att det finns många saker att förhålla sig till och tycker därför att det är viktigt
att det förs ett oﬀentligt samtal inom idrotten om detta.
Eersom du är med i RS och bor här i Göteborg vill vi bjuda in dig till en oﬀentlig debatt i detta ämne under
april - maj 2012 med vår ordförande Ingrid Frejd som nyligen besökte flera idrottsföreningar på Västbanken.
Vi är medvetna om att du har många andra uppdrag men hoppas att vi skall kunna komma överens om en dag
som passar oss båda. Med hopp om positivt besked på ett 2 - 3 dagar som passar dig senast torsdagen den 5 april.
När vi hittat en dag så diskuterar vi upplägget på debatten så vi blir överens även om detta.
Bästa idrottshälsningar
proletären FF Bengt Frejd 0704 17 07 72
Hej!
det är en viktig och intressant diskussion ni vill ta upp, men då jag inte är ansvarig för det här vare sig i RS eller
som vice ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg är jag inte rätt person för debatten. Jag föreslår
att ni pratar med Västsvenska Idrottsförbundet för att diskutera frågan.
Med vänlig hälsning,
david Lega Kommunalråd (Kd)
Hej
tack för snabbt svar. det känns inte som du vet hur Västsvenska Idrottsförbundet svarar på en motion i frågan.
Jag sänder den därför till dig för kännedom. För oss tycks det lite märkligt att du som ledamot i RS hänvisar till
annan person i frågan. Vi trodde att Ni i RS hade ett kollektivt ansvar i Era ställningstagande och du är den i RS
som bor i Göteborg.
Vi hoppas att du kan ompröva ditt beslut eersom du som oss tycker detta är en viktig och intressant fråga, som
dessutom sitter i RS samt är aktiv inom politiken, bägge dessa forum hänvisar ju VSIF till i sitt svar.
Bästa idrottshälsningar
proletären FF Bengt Frejd
Hej Bengt,
Jag föreslår att du vänder dig till Frank Andersson, ordf i VSIF, detta ärende ligger inte på mitt bord.
Mvh
david
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...och de som vill ta
ansvar!
Fotbollslegenden diego Maradona sade att han är "största
fan och supporter av det palestinska folket" i en av sina
sällsynta kommentarer till Mellanösternfrågan. "detta är
min ståndpunkt och jag kommer aldrig att ge upp. Jag
bryr mig inte om någon blir arg”, sa Maradona i dubai på
måndagen. Han tillade att han mycket respekterar palestinierna "sympatiserar med dem och tycker att de behöver
allas stöd." I augusti godkände den argentinska stjärnan
den palestinska svart-vita halsduk från en supporter. Han
kramade supporten och tackade honom, innan han gjorde
seger tecken och sa till kameran "Viva palestina."
Maradona sade att han anser det palestinska folket på
samma sätt som han anser att hans tvååriga barnbarn
"Benjamin" är i ständigt behov av stöd.
"Jag har lovat medlemmar av den palestinska landslaget att besöka palestina. Jag stöder det palestinska folket,
eersom jag växte upp fullt medveten om kamp och konfrontation av orättvisa. palestina är en kämpande land ",
sade Maradona.

Maradona tar emot en palestinasjal från en
supporter

Välkommen till Idrottsskola!

För dig mellan 8 och 14 år. Här får Du prova på fotboll, boxning och volleyboll
Datum: Vecka 25 (Måndag 18/6
- Torsdag 20/6)

Pris: 200 kr (inkl. T-shirt och
lagad lunch varje dag)

Anmälan:
proletaren.ff@telia.com eller
ring Bengt Frejd 0704-170772

5

Röd Sport
LITE BLANDAT FRÅN DEN RÖDA KLUBBEN...

Tynneredsloppet
söndagen 6 maj

PFF är sedan förra året ansvarig för Tynneredsloppet
vilket ger PFF ett visst ekonomiskt stöd. Kan Du och
vill stödja PFF genom att vara funktionär anmäl Dig
till:
Björn Håman
0768-808547

Bengt Frejd
0704-170772

Statsvandring på nationaldagen:
Den öppna staden!

18-1900-talets Göteborg. Start Kungsportsplatsen,
över Järntorget, genom Haga till Stenstaden. Guide
Roger Karlsson från Lärande stad. Vi avslutar med
bildspel och mat på vårt klubbhus.
Datum: onsdag 6 juni kl. 10.00

Pris: 100 kr per person inkl. mat.

Anmälan genom att sätta in pengar på pg 725097-0 och märk namn o statsvanding.
Frågor ring Bengt Frejd 0704 170772

ÅRETS HÄNDELSE:

PFF 40 år - Jubileumsfest 1 september

Den 1 september kl 17.00 på Proletären FF:s klubbhus firar vi att PFF fyller 40 år (19722012). Kryssa i almanackan redan nu!
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Sugen på amatörteater?
Nyligen beträdde några av våra medlemmar ytterligare en arena. Denna gång är det intresset att
spela teater som håller ihop gruppen. Varje onsdag vid 18.00 samlas gruppen och nya deltagare
är välkomna.
Ring Pär Magnusson om Du känner att Du vill
vara med eller har frågor: 0706-94 35 97

Volleybollframgångar!

Boxningsmatcher
på gång!

Laget gick till 16-delsfinal i Svenska cupen och
var så när att gå vidare
till vårettan efter fint
spel i höstas. I vårtvåan
blev det serieseger och
visade att man tillhör
lagen direkt under elitserien. Nu återstår endast Kal o Ada-cupen
där man i början av maj
får tampas med bra lag.
De första stegen för att
få igång både dam och ungdomslag har tagits. I det arbetet har Mohammed Jahed varit
ledande. Mohammed är så duktig att PFF
efter en tränarutbildning där Mohammed deltog blev kontaktat av en elitklubb som villa
värva honom. Men Mohammeds svar var
glasklart ”Efter vad PFF gjort och betyder för
mig fortsätter jag här. Mohammed och laget
hälsar nya spelare välkomna.

Efter ett par års regelbunden träning under
ledning av mycket duktige Al- Edhri Radhi,
olympisk boxare från Irak, är det dags att åter
börja tävlingsboxas i de röda dräkterna.
Under senaste tiden har sektionen fått flera
nya deltagare varav några gått matcher. För
att utveckla verksamheten ytterligare kommer klubbhuset att anpassas till mer funktionell träningslokal för boxning.

Är Du tjej eller kille och vill prova är Du välkommen men ring gärna först Björn Håman
0768-808547

Ring Hamid Zohourian 0707 38 20 64
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Utkommer 4 nr/år
Ansvarig utgivare: Bengt Frejd
Proletären FF, Åkereds skolväg 20 421 66 V Frölunda
tel 031 - 28 65 46
proletaren.ff@telia.com

Proletären FF Pg: 72 50 97 -0
Medlemsavgifter
0-16 år: 300 kr
17-18 år: 400 kr • 19 år och äldre: 500 kr
Familj: 700 kr

Anmälan Fredsloppet, Pg: 94 75 81 - 5

wwww.proletarenff.se

