Folkbladet • Fredag 23 augusti 2019

REPORTAGE 03

Lagkänslan är stor och leder till nya vänskapsband. – Det finns så
många mervärden, säger Linnea Nilsson Waara, samordnare för
TUSS-projektet.

En matbutik sponsrar med mellanmål. Det behövs, eftersom flera
av tjejerna bor utanför Skellefteå och därför inte hinner hem mellan skola och träning.
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Gemenskap och glädje är ledord på träningarna Markaboo och
Deka är två av spelarna i TUSS. 
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med fotbollens hjälp
inte nämnvärt från vilken fotbollsträning som helst. Det
passas boll, skjuts, och spelas
match.
Lite kluriga övningar har Linnea och Åsa också lagt in som
förutom snabbhet och kondition
ger en skjuts framåt i svenska
språket – en sorts kombination
av memory och gamla hederliga ”idioten”, med handskrivna
lappar med namn på färger tejpade under konor som man ska
springa fram till, vända och sedan para ihop.
– Det finns väldigt mycket roligt man kan göra, som kombinerar både idrott och integration och ger en snabbare
språklig utveckling, konstate-

rar Linnea, och skrattar medan hon tittar på när tjejerna gör
sitt bästa för att hitta just ”sin”
färg.
Resultatet av projektet stannar inte på individnivå utan har god
potential att bli en viktig framtidsfaktor för fotbollen i stort.
– Många av tjejerna har fina
ledaregenskaper och skulle vara en stor tillgång i olika föreningslag. Det är framför allt deras
språkkunskaper och förståelsen
av hur det är att vara ny inom en
sport som gör att de skulle passa
perfekt som ledare.
För säsongen 2019 står nu
klart att Feruz, som själv är
spelare i den äldre TUSS-grup-

pen går in som tränare, tillsammans med Inger Arnesson och
Margareta Eldebo-Zetterlund,
för de yngre tjejerna.
– När jag var barn så hade
inte jag möjlighet att spela fotboll och att i dag få se dem göra
det som de tycker är roligt gör
mig glad och jag vill stanna med
dem, svarar Feruz på frågan om
hur det känns att kliva in i tränarrollen.
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Det här är TUSS-projektet
XX
TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och
självtillit.
XX
Projektet startades 2016 av
eldsjälarna Inger Arnesson och
Margareta Eldebo-Zetterlund.
Initialt med tjejer från Tuböleskolan, för att sedan utökas med
en ytterligare grupp för äldre
tjejer.
XX
TUSS har för åren 2018–2019
finansiell stöttning från Allmänna
arvsfonden.
XX
Projektet har även stöttning
från Svenska fotbollsförbundet,
SISU Idrottsutbildarna, Skellefteå kommun, näringslivet och

flertalet andra aktörer.
XX
Målsättningen är att verksamheten ska bli etablerad och att
dess metod sprids till andra föreningar.
XX
Genom åren har 166 tjejer varit
med i TUSS. 15 tjejer har inkluderats i ordinarie föreningslag.
XX
Under 2019 har 29 nya spelare
hittat till verksamheten.
XX
Tjejerna som deltar kommer från 14 olika nationaliteter:
Afghanistan, Brasilien, Eritrea,
Etiopien, Iran, Irak, Jemen,
Kenya, Libanon, Pakistan,
Somalia, Sverige, Syrien och
Vietnam.

