Reportagebok om en annorlunda idrottsklubb – ”en riktig feelgood”
Det finns segrar som inga matchresultat kan mäta sig med. I klubben Grunden BOIS är alla vinnare, oavsett vad.
Lär känna en unik och annorlunda idrottsförening i reportageboken Här är alla vinnare – historien om Grunden BOIS av
journalisten och författaren Stefan Nilsson.

Grunden BOIS fick en hel del uppmärksamhet i början av 2000-talet när Sveriges Television gjorde flera program om den annorlunda
idrottsklubben som ser begränsningar som möjligheter. Men intresset och nyfikenheten för klubbens filosofi lever ännu kvar.
Ännu kommer det in beställningar på klubbens tröjor. Deras tidning Grunden Bois Magazinet har gott om läsare och deras intervjuer citeras
även i de stora tidningarna. De har tiotusentals följare på sociala medier, och 60–70 sponsorer stödjer alltjämt klubben.
– Klubben är ensam i sitt slag i Sverige med cirka 250 medlemmar som spelar fotboll och innebandy. De har kul tillsammans och allt
genomsyras av gemenskap och glädje, säger Stefan Nilsson.
Som så många andra har Stefan Nilsson sedan tidigare låtit sig charmas av den unika klubben. Genom sitt arbete på GT/Expressen i
Göteborg hade han flera gånger kommit i kontakt med föreningen, och nyfikenheten gjorde att han aldrig tvekade när möjligheten att skriva
boken dök upp.
– Jag har skrivit tusentals tidningsartiklar och andra böcker – men aldrig något som Vi är alla vinnare – historien om Grunden Bois, säger
Stefan Nilsson.
I reportageboken får läsaren möta spelare och ledare, som berättar hur de hamnade i Grunden Bois och vad klubben betyder för dem.
Anhöriga får komma till tals och beskriva hur livet förändrats sedan deras barn börjat i Grunden Bois. Vidare bjuder Stefan Nilsson på
anekdoter och roliga berättelser hämtade direkt från boisarnas eget minnesarkiv, med många bilder och fullt av starka, roliga och kärleksfulla
berättelser.
Läsaren följa deras resa från starten på en liten gräsplätt till dagens moderna idrottsklubb med egen klubblokal i Göteborgs nyaste arena.
– En riktig feelgood, konstaterar Stefan Nilsson, som dock inte är känd för att ha skrivit några lättsamma må bra-böcker tidigare, utan mer
dramatiska historier …
Stefan Nilsson föddes i Fiskebäck i Göteborg 1958. Han började som journalist på GT 1974 och har sedan dess varit tidningen trogen. Vid
sidan av jobbet har han haft uppdrag som fotbollstränare för barn, ungdomar och vuxna i IF Väster respektive FC Fiskebäck. Under många år
höll han i en idrottsledarutbildning i sydafrikanska Soweto, där han varit över 20 gånger.
Under 15 år bedrev han biståndsarbete i Albanien, ett land som han har besökt mer än 35 gånger. Upplevelserna från Albanien ledde till att
han skrev de båda spänningsromanerna I flyktens skugga och Hämndens spel som också getts ut på Hoi Förlag.
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För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se
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Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.

