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När fotboll betyder allt 
Engagemang, vilja och ett stort hjärta. Fidan 

Qerimi ger oss inblick i rollen som tränare, 

dess betydelse och hur pappans sjukdom kan 

ha räddat hans liv. 

Mörkret lägger sig över Bergsjövallen. 

Förvåningen är påtaglig varje gång man tittar 

på klockan och inser att den bara är sju på 

kvällen. Ändå är han där, i kylan och mörkret 

på en konstgräsplan som nu är illa belyst av 

nyväckta strålkastare. Fidan Qerimi, 35 år, står 

mitt bland spelarna och dirigerar. Passa höger, 

spring vänster. Ta emot boll, leverera vidare.  

Ett andra hem 
Det är dålig närvaro på träningen idag. 

Normalt brukar de vara över 20 spelare. 

- Vissa av killarna sitter hellre hemma 

och spelar Fortnite, berättar Fidan och 

ler ett sorgset leende. 

Träningen går mot sitt slut. Grabbarna hämtar 

bollar och plockar in konor. Vi rör oss inåt mot 

det gula klubbhuset täckt i tegelsten. Likt 

andra klubbhus resta under samma era har 

även detta sett bättre dar. Samtidigt skulle 

många förmodligen känna sig hemma här. Den 

svaga doften av svett och gammalt gräs 

ingjutet i väggarna har, på något sätt, en 

charm. För Fidan är det ett andra hem. Sedan 

åtta år tillbaka har han varit ansvarig för 

Bersjöns pojkar födda -04, där allt arbete har 

varit ideellt. 

I caféet hänger det vimplar och pokaler från 

olika lag och turneringar. Fidan kommer in 

med två koppar nybryggt. Vi har klubbhuset 

för oss själva, med undantag för ett gäng 

nyfikna spelare som undrar vem det är Fidan 

pratar med. Han Jobbar hårt för att killarna 

inte ska hamna i kriminella kretsar.  

”Jag har räddat många från skiten” 
Fidan rör om i kaffet. Han tänker tillbaka på 

sitt första lag som tränare, Bergsjöns pojkar -

93.  

- Jag vet att jag gav dem glädje i 

fotbollen, men för mig är det 

viktigaste att de utvecklas som 

människor, säger Fidan. 

Trots sitt hårda arbete gick det inte att hålla 

alla borta från kriminalitet. Han minns sina 

gamla spelare, som nu är vuxna.  

- Jag har räddat många från skiten, men 

av de 40 spelare jag hade i pojkar -93 

finns det kanske sex som valt fel väg, 

berättar han. 

- Men vilken väg de än valt att i livet 

tror jag att de lärt sig respekt. Det är 

något jag har jobbat hårt med. 

Från Kosovo till Sundsvall 
Fidan anlände till Sundsvall med sin familj från 

Kosovo år 1992, när Fidan var nio år. Trots att 

familjen var relativt välbärgad var tillgången 

till sjukvård begränsad, och när pappans 

tillstånd försämrades fanns det inget val. Att 

det var tur i oturen stod klart när kriget senare 

bröt ut. Men Fidan minns oroligheterna redan 

innan de flyttade.  

- Det var våldsamma demonstrationer 

precis utanför där vi bodde. Polisen 

avfyrade tårgas in vårt hus, och vi fick 

gömma oss i källaren i flera dagar, 

säger Fidan på ett förvånansvärt 

lättsamt vis. 

Efter kriget bröt ut berättar han om hur illa 

det kunde gått. I Kosovo hade Fidan och hans 

familj bott centralt i stan. Historier han fått 

höra när oroligheterna var som värst är 

chockerande. 
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- Många fick tips om att åka ut från stan 

och ut till byarna, för att där skulle det 

vara säkert. När folk väl kom dit 

väntade paramilitära styrkor. Det var 

en massaker. Jag och min familj kunde 

vart där, berättar han. 

Fidan Förlorade 19 släktmedlemmar i kriget. 

En halv kebabrulle 
Det börjar bli sent. Kaffet är uppdrucket, 

strålkastarna är släckta och intervjun går mot 

sitt slut. Fidan, som aldrig tog av sig den där 

långa, dunvadderade tränarjackan som höll 

honom varm tidigare, hejdar sig själv just när 

han ska ställa sig upp. Han har en sista 

anekdot att dela, det finaste minnet han har 

som tränare.  

- Det var Göteborgs Cup och alla 

spelare skulle ha med sig något att 

äta. Jag hade inget med mig själv, men 

en kille i laget plockade upp en 

kebabrulle ur väskan och sa ”Fidan, du 

har inte ätit någonting, jag vill dela 

denna med dig”, säger Fidan och ler. 

Tyvärr gick spelaren bort i en bilolycka för två 

år sen, men för Fidan kommer det ögonblicket 

alltid finnas kvar. 

- Det är ett minne jag kommer bära 

med mig resten av livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsrapport 
 

Detta är jag mest nöjd med 

Jag är förmodligen mest nöjd med 

miljöbeskrivningarna och sättet jag beskrev 

Fidan på. Han var fruktansvärt inspirerande att 

prata med, något jag inte alls var redo på inför 

intervjun, och jag ville verkligen att det skulle 

synas i texten. Jag tror jag lyckades till viss del, 

men att jag förmodligen hade kunnat göra det 

bättre med fler tecken att använda.  

Detta tyckte jag var svårt  

Intervjun var svår, och framförallt att hitta 

lägen där man kunde ställa följdfrågor. I detta 

fallet var det lite av ett lyxproblem, för Fidan 

var grym och pratade på som bara den. Han 

gav mig jättemycket material, men samtidigt 

blev det då svårt för mig att hoppa in och 

avbryta honom när jag ville klargöra något. Så 

istället satt jag tyst och lyssnade, vilket 

lämnade en del saker obesvarade. Skulle 

samma sak hända mig nästa intervju, och 

personen inte är en lika bra citatmaskin som 

Fidan, kommer jag inte ha mycket alls att 

skriva om sen. Så där finns det definitivt 

utrymme för förbättring. Måste dessutom 

DEFINITIVT jobba på att ta bilder. Jag är 

hopplöst dålig på det, och bilden i detta 

arbetet gör inte Fidan rättvisa.  

Detta har jag lärt mig under övningen  

En sak är att det förmodligen hade varit okej 

att avbryta Fidan lite då och då. Han verkade 

väldigt sympatisk och tror inte att det skulle 

tolkas som förolämpande om jag lite då och då 

hoppade in med frågor. Att bilder spelar roll 

tar jag även med mig från detta. Gör jag ett 

arbete om en fotbollstränare, som verkligen 

hjälper ungdomar genom fotboll, så borde jag 

ha en bild som reflekterar det. Ute på planen, 

in action. Ska jobba på det till nästa arbete. 

Källförteckning 
Fidan Qerimi, Kontakt: 

fidolino83@hotmail.com 
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