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Leif Almö - ordförande 

 

Ordförande har ordet  

Då det är närmare 70 år sedan jag första 

gången tränade i GAK Enighet börjar jag med 

en tillbakablick. Att dessutom varit 

ordförande i 40 år i en idrottsförening med 

OS, VM, EM, NM och 100-tals SM-guld 

under tre århundraden har varit en ära.  Men 

framför allt ett nöje att under många 

decennier leda en idrottslig och social arena 

vilken i år fyller 130 år. 

   

Vilsen i trikå 

Där stod man på brottarmattan 1955!  Enighet 

låg nära Latinskolan och redan då ansåg jag 

kampsport alldeles speciellt. Sedan blev det 

boxning, på den tiden lärde man sig ”den 

hårda vägen”: Jag frågade vid sparring 

”Förlåt, va sa du…” och pang fick man en 

hård smäll på näsan så blodet rann. ”Jag sa du 

skulle hålla garden högre…” svarade 

landslagsboxaren.  När man slet av sig 

handskarna för att börja slåss på riktigt kom 

legendarisk tränaren Sten Ahneklöv fram, höll 

mig och viskade ” Lugn, slåss inte här 

inne...!”. Några år senare blev det judo och på 

annan klubb jiujitsu innan det 1969 blev 

karate och andra asiatiska kampsporter som 

komplement. Speciellt thaiboxning som jag 

tränade i Thailand senast på 70-årsdagen.  

 

 

 

Vilka har betytt mest för Enighets 

utveckling i modern tid!  

Utan tvekan, förutom mig själv och bra 

styrelser: Ted Hedlund, Chicago, som 1969 

”donerades” av skånsk-amerikanen Nels 

Johnson. 1971 var Ted nära att ”go back to 

USA” tills karatesektionen ställde ultimatum 

till Enighets HS.  Sedan dess har Enighet en 

stabil ekonomi. Den andre personen är Nils 

Yngvesson, socialdemokratiskt kommunalråd, 

som stöttade Enighet Sportcenter (som fick 

arbetsnamnet Nisseborg). I Stadshuset satt 

han med glimten i ögat och lovade att Enighet 

Sportcenter kunde få ytterligare 600 kvm med 

orden ”..bara jag slipper se och höra dig 

igen”. Så det blev 3100 kvm med 8 

träningslokaler, japansk tehus, vattenfall, 

karpdamm och café. Att Malmö Stad efter 

första byggmötet lämnade och överlät 

byggansvaret på klubben är en helt annan 

historia.  

 

Fyra vinster och en förlust  

Under mina år i Enighet har det varit flera 

stora framgångar på högsta internationella 

nivå. Speciellt vill jag lyfta fram fem:  Anke 

Eriksson-Birgit Godfrey (Högfelt)-Lena 

Pyreee, EM-Guld 1982 i lagkata.  Lena 

Pyree´(Svensson) EM-Guld 1985 i karate+17 

SM-Guld, Karolina Kedzierska, EM-Guld 

2008 i taekwondo. Roberto Welin, EM-guld 

1991 i weltervikt boxning. Och slutligen Ted 

Hedlund för bland annat hans match vid VM i 

Japan 1975 mot japanske världsmästaren 

Masahiko Tanaka. Efter fem förlängningar 

förklarades Tanaka som segrare på poäng. Att 

vara med den dagen i svenska laget var ett 

minne för livet. 
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Vilka andra höjdpunkter… 

..har jag upplevt kopplat till Enighet 

genom åren: Tävlat i VM, EM och 

landslag, tränat i Japan för legendaren 

Masatoshi Nakayama, 2 x SM-guld och 

andra medaljer, ”djungel-löpning”, 

bergstoppar och Grand Canyon, matat 

hajar, regionala, nationella och 

internationella idrottsstyrelser; ordförande 

för JKA, svensk karate och taekwondo.  

Och för MISO i 34 år.   

Och direkt kopplat till Enighet Sportcenter: 

Tagit emot kungligheter, ambassadörer, 

landshövdingar, världsmästare, RF/SF 

representanter, politiker och massor av 

studiebesök. 

 

Enighet erbjuder träning för alla oavsett 

bakgrund  

Visst kan man skriva om ”de 1000-tals små 

knyten” vilka passerat Enighet genom åren 

men viktigast under 129 år har varit att nå 

alla. Vi är sedan 1986 direkt verksamma i 

Södra Inner- staden, ett av Sveriges 

socioekonomiskt mest utsatta områden. En 

utmaning och samtidigt möjlighet att 

kunna erbjuda en bred verksamhet för 

tjejer och killare i alla åldrar.    

 

Vårt sociala ansvar sträcker sig långt  -  

och alla får vara med 

Att en klar majoritet av Enighets 

medlemmar har utländska rötter är en 

styrka. Idrottens språk är gränslöst varför 

en idrottsförening som är öppen för alla är 

den absolut bästa integrationsarenan. 

Ibland funderar vi om alla politiker i 

Malmö förstår att Enighets 12 sektioner 

erbjuder globala idrotter som de flesta 

känner till. Fortfarande utgör 

tävlingsverksamheten nerven i GAK 

Enighet.  Men viktigast är att alla som inte 

vill tävla ändå är med termin efter termin 

och tränar i samma grupper som de som 

väljer att mäta sig med de bästa. 

Aldrig har Enighets ekonomi varit 

bättre   

Tänk att kunna avsluta sina 40 år som 

ordförande med rubriken ovan! Speciellt i 

dessa tider. Trots två tuffa Covid-19 år var 

vår ekonomi vid årsskiftet den starkaste 

någonsin. Genom en väl genomtänkt Covid 

strategi/manual behövde vi aldrig stänga 

ner vårt Sportcenter. Även om antalet 

tränande var påtvingat begränsat under 

långa perioder klarade vi ekonomin. Inte 

minst tack vare i första hand ”Covid-

bidrag” från Fritid Malmö men även stöd 

från några av våra SF samt 

arbetsmarknadsstöd för en person från 

Tillväxtverket. Speciell information: Även 

om ekonomin enligt ovan aldrig varit 

bättre minskar just nu tillgångarna för varje 

dag! 
 

Byte av ordförande 

Är det slut nu? Absolut inte, nu börjar det. 

Nu kan jag de närmaste 20 åren ägna mig 

ännu mer åt i första hand karate när det 

gäller idrott. Men även specialinriktade 

uppdrag inom GAK Enighet. Nu tar 

Enighet nästa steg framåt:  Med Carl-Axel 

Robertsson vid rodret får GAK Enighet en 

ordförande med stark yrkesbakgrund och 

bred kunskap om klubben samt med över 

20 år i HS.  Carl-Axel började träna karate 

på 70-talet och var med och startade 

spinning och body combat.  Därför ser vår 

fantastiska idrottsförening framtiden an 

med tillförsikt!  
 

Till sist tackar jag  

… huvudstyrelsen, ledare, tränare och 

föräldrar vilka trots pandemin 2021 var 

med och fortsatte utveckla Enighet. Även 

ett stort tack till konsulenter och personal – 

och speciellt till er som ställer upp när det 

behövs. 

 

Malmö 20 maj 2022 

GAK Enighet, Leif Almö, Ordförande 
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