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Nu börjar finalrundan för TUSS i kampen om 100 000 – Norran

Mina sidor



TUSS träningar karaktäriseras av glädje och gemenskap. Nu kan projektet vinna 100 000 om det får est röster.
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Nu börjar finalrundan för TUSS i kampen om
100 000
Redan i somras stod det klart att Sunnanå Sportklubbs inkluderingsverksamhet TUSS är
en av de fyra nalisterna i ATG Drömfonds tävling. Nu börjar kampen om 100 000 kronor
där det gäller att få est röster.
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Sunnanå SK är som Norran tidigare berättat en av fyra nalister i ATG Drömfonds
tävling. Finalen kommer att sändas lördag 7 november live i Stockholm och då
avslöjas vinnaren. Förutom äran vinner nalisten ytterligare 100 000 kronor till sin
verksamhet.Det som kommer att ske nu är att omröstningen är öppen och vinnaren
presenteras live i studio i Stockholm. Representanter från Sunnanå SK kommer att
vara på plats under nalen.
– Engagemanget för att delta på TUSS-träningarna är enormt stort och tjejerna blir
bara er och er på träningarna, säger Linnea Nilsson-Waara projektsamordnare
för TUSS.
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Peter ”Foppa” Forsberg är ambassadör för initiativet och i augusti besökte han
TUSS i Jörn. Något som Norran rapporterade från. Under hela sommaren har det
dykt upp i snitt 17 tjejer per träning i Jörn. Laget träffas en gång i veckan och tränar
tillsammans Foppas besök till Jörn var väldigt uppskattat, både från tjejernas sida
och från Foppa själv.
– Peter uttryckte att det var fantastiskt roligt att få komma till Jörn och få vara med
på träningen. För tjejernas del så var de esta ovetandes om vilken stor idrottspro l
han är, men det spelade ingen roll – de tyckte det var jätteroligt att Peter var med
och alla ville vara i hans lag, säger Linnea. Nu håller vi tummarna att så många som
möjligt går in och röstar på oss, säger Linnea.
https://norran.se/sport/artikel/nu-borjar-finalrundan-for-tuss-i-kampen-om-100-000/1r0ey70j
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