HALLOJSAN!
När Piteå Summer Games startade 1990 var jag 15 år och född ett år för tidigt för att delta som spelare. Så min
debut i Piteå Summer Games skedde förvisso på fotbollsplanen, men i rollen som föreningsdomare. Då var det
169 lag som deltog, från tre nationer.
Under 30 års tid har jag faktiskt aldrig missat en turnering. Uppdragen har varit varierande: domare, tränare,
feriearbetare, säsongsanställd, lagvärd, logiansvarig, spelprogram, marknadsföring och senaste åren,
verksamhetschef. Fortfarande är det lika fascinerande med alla dessa lag som väljer att spela hos oss,
engagemanget från funktionärer, ansvarspersoner, styrelse och sponsorer, och pitebornas genuina stolthet
över Piteå Summer Games.
Sedan start har turneringen genererat över 48 000 000 kronor till föreningslivet i Piteå. Sett i någon sorts
kontext är det 1 297 297 paket från Newbody (3,9 miljoner par kalsonger).
2019 var ett omvälvande år sett med Piteå Summer Games-ögon. Kjell-Anders Johansson som varit med sedan
1995 gjorde sin sista turnering som anställd och ledningsstrukturen i föreningen förändrades med en ny
styrelse och inrättande av en ledningsgrupp. Förändringar är inte alltid smärtfria, men efter drygt ett år så har
strukturerna börjat sätta sig och det känns som att vi är på rätt kurs framåt.
Vi utvecklade vårt arbete med det Gröna kortet och införde My game is green i samarbete med Wibax. Vi
genomförde den 30:e turneringen och gjorde det (som vanligt) med bravur. Paraden var pampig och
funktionärsfesten var rolig. Vädret var i alla fall okej och fotbollsspelet riktigt bra. Stämningen på topp och
värdskapet i världsklass. Nya rekryter som tillkommit och meriterade eldsjälar som valt att kliva åt sidan efter
30 års ideellt arbete.

Siffror från turneringen:
-

790 deltagande lag
16 nationer
429 boendelag på skolor, förskolor, sporthallar och liknande
1978 matcher
64 spelplaner
52 11m11-domare från 8 nationer
Domarutbildningar från Norrbottens FF och Nordfinlands FF (36 domare)
226 föreningsdomare
1700 ideella funktionärer från sju fotbollsföreningar
186 tröjor utdelade för My game is green

2020 båda gott, med några nya nationer och ny spelform för 13-åringarna (eventuellt även för 14-åringarna).
Jag vill härmed rikta ett stort TACK till just Dig för din insats under jubileumsåret. Vi gör detta fruktansvärt bra,
och jag är helt övertygad om att det är för att vi gör det tillsammans.
Nu vill jag och mina kollegor på kansliet passa på att tillönska en rofylld och härlig julledighet. Hoppas på ett
fint idrottsår även 2020, och att vi ses under turneringsdagarna.
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