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Forord 

2017 blev et specielt år for Fant på flere forskellige områder. Det blev året, hvor Fant fik 
den første kunstgræsbane til Sierra Leone, året hvor Fant for første gang modtog en stør-
re og langsigtet bevilling fra CISU (Danida) og dermed en del af den danske udviklingsbi-
stand, men også året hvor medstifter Erik Rasmussen valgte at trække sig fra Fant. 

Fant er vokset fra at være et hjerteprojekt stiftet af Erik Rasmussen og Cecilie Hauerberg i 
2012 til en professionel udviklingsorganisation med store visioner og planer for de næste 
10 år. Fant har markeret sig som en aktiv medspiller på den danske udviklingsarena og er 
af bl.a. vores udenrigsminister Kristian Jensen blevet rost for vores arbejde med fodbold 
og foreningsdannelse i Sierra Leone.
 
Fant er vokset fra en miniputspiller til en vigtig medspiller i den danske udviklingsliga. Der 
bliver stillet stadig højere og højere krav til vores udviklingsbistand, og Fant har bevist sig 
selv som en værdig modtager og formidler. 
 
Fant sikrer muligheden for, at børn og unge i Sierra Leone kan dyrke idræt gennem opret-
telse og vedligeholdelse af idrætsforeninger. I foreningerne udvikler Fant rollemodeller, 
der inspirerer og støtter børnene i hverdagen. Børnene skoles igennem foreningerne i 
demokratiske principper, som de kan få gavn af i mange forskelige aspekter. Desuden ud-
danner foreningerne børnene i menneskerettigheder, heriblandt pigers rettigheder, som 
på forskellige workshops diskuteres og undersøges. Fant skaber således idrætsforeninger, 
som er mere end blot foreninger – foreninger, som tager et socialt og menneskeligt ansvar 
i lokalområderne.
 
Vi er i bestyrelsen af Fant utrolig glade for de muligheder, som opstod i 2017, og vi glæder 
os til at tage hul på 2018 med nye projekter og initiativer, som hele tiden skal være med til 
at udfordre og udvikle vores organisation.
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Fra Farum til Freetown 

15.april 2017 var en stor dag i SS Camp, Freetown. På trods af store udfordringer med trans-
porten og forsinkelser, lykkedes det langt om længe at få fragtet og anlagt FC Nordsjællands 
tidligere kunstgræsbane i vores klub i Hill Station, SS Camp. 

Det har været en lang og sej proces med mange uforudsete problemer. Men – med hjælp fra 
Unisport Scandinavia og ACT.Global – endte historien alligevel godt. Jan Lyngemark er med-
ejer af Unisport Scandinavia og var med i Sierra Leone for at anlægge banen. Han fortæller:
 
”Det hele gik galt fra starten af, da vores kufferter med alt udstyret ikke kom frem til Sierra 
Leone. Vi havde ingenting. Der var ingen maskiner, og vi måtte derfor gøre alt med hånd-
kraft. I samarbejde med 25 ihærdige Fant trænere og spillere fik vi anlagt banen på tre dage 
på trods af starts vanskelighederne. Det var en helt vild oplevelse! Det gør mig så glad, at alt 
det hårde arbejde vi har lagt i det, i sidste ende betyder glæde og grin for en masse børn og 
unge, som bestemt ikke har samme muligheder, som vi har i Danmark.” 
 
Kunstgræsbanen vil stå som et monument for den forskel, Fant igennem årene har gjort for 
udviklingen i landet.



Frivilliggruppe 

I 2017 etablerede Fant en ny frivilliggruppe, der er med til at aflaste bestyrelsen og sekreta-
riatet på forskellige områder. Frivilliggruppen varetager opgaver som planlægning af event, 
marketing, sociale medier, fundraising mm.  

Frivilliggruppen består af 10 personer, og vi er i Fant utrolig taknemmelige for den energi og 
arbejdstid de unge mennesker ligger i arbejdet.  

I fremtiden håber vi på, at kunne arrangere endnu flere events og aktiviteter, som skal være 
med til at oplyse om Fants aktiviteter og projekter. 



CISU-bevilling 

I maj måned 2017 modtog Fant en meget vigtig mail. I mailen stod, at CISU havde godkendt Fants 
ansøgning om en toårig bevilling, hvilket udløste stor jubel både i Danmark og i Sierra Leone.  

Projektet støttet af CISU fokuserer på udsatte unge i Sierra Leone. Unge drenge uden for arbejds-
markedet eller uddannelsessystemet har begrænsede muligheder for politisk indflydelse og bliver 
ikke inkluderet i den politiske debat i Sierra Leone. Ligeledes er piger andenrangs borgere, der ofte 
nedprioriteres og desuden er konstant ofre for fysisk og psykisk vold.  
 
Projektet organiserer og mobiliserer to de målgrupper, med fokus på bl.a. fortalervirksomhed, 
ligestilling og demokratisk fredelig deltagelse i det sierraleonske samfund. Via en række trænings-
programmer får piger mulighed for at organisere sig og udarbejde en strategi for større inklusion i 
10 lokalsamfund. 

Igennem Fant foreningerne har vi mobiliseret og organiseret mere end 10.000 børn og unge, og 
CISU bevillingen gør det nu muligt for os, at tage næste skridt. Fant skal være med til at opdrage, 
uddanne og støtte de unge så de på sigt kan være med til at ændre nogle af de strukturer i deres 
samfund, som fastholder dem i fattigdom. 

Vi er glade for samarbejdet med CISU, og glæder os til at gennemføre projektet, der vil vare fra 
august 2017 til juli 2019.  
 



Endnu en katastrofe rammer Sierra Leone 

I midten af august 2017 blev Fants forening i Hill Station ramt af en tragedie. Over 1000 
mennesker mistede livet som følge af et mudderskred forårsaget af kraftig regn. 

Fant mistede fem unge drenge-spillere, og flere af vores legebørn blev aldrig fundet og 
ligger begravet under mudderet. Derudover blev mange af vores medlemmer i Hill Station 
påvirket af tragedien og mistede deres hjem og familiemedlemmer.
 
Hurtigt efter kastestrofen igangsatte Fant en indsamling i Danmark og kunne efter en uge 
sende $1000 til Sierra Leone. Der blev indkøbt ris, tøj og andre livsvigtige fornødenheder til 
de personer fra vores Fant forening, som var påvirket af mudderskreddet. Mindre donatio-
ner blev givet til de fem ungdomsspilleres familie til afholdelse af begravelse mm. 

Tusind tak til alle i Danmark som støttede indsamlingen.



Indsamling / container 

I efteråret 2017 satte Fant hårdt ind på at få samlet brugt idrætsudstyr ind i Danmark. Mel-
dingerne fra Sierra Leone lød, at der var meget få bolde og andet udstyr tilbage i foreninger-
ne, og vi måtte derfor endnu engang bede de danske idrætsforeninger om hjælp. 

Fant sender jævnligt containere fra Danmark til Sierra Leone med brugt idrætsudstyr. Det 
gør vi, fordi ressourcerne er knappe i Sierra Leone, og i Danmark har vi så meget. Så meget, 
at vi ofte smider tingene ud, før de er gået i stykker eller ikke kan bruges længere. Det er 
ikke bæredygtigt for vores samfund, og det er spild af udstyr, som kunne have skabt glæde i 
et land, hvor børn og unge ikke har de samme forudsætninger for at dyrke idræt som i Dan-
mark. 

Til en normal indsamling kan vi bruge fodboldstøvler, bolde, sportstøj, sportssko, målmands-
handsker, benskinner, mål, sportstasker og hvad der ellers hører til. Vi kan sågar også bruge 
brugte, men stadig fungerende mobiltelefoner.
 
En stor tak til Oliver Phillip Olsen som var praktikant i Fant i denne periode og havde ansva-
ret for indsamlingen. Over 200 forskellige idrætsforeninger/virksomheder/enkeltpersoner 
har arrangeret indsamlinger og derved bidraget til containeren! 

Vi er i Fant utrolig taknemmelige for alle jer, som har gjort det muligt endnu engang at sen-
de idrætsudstyr til et af verdens fattigste - og måske nok mest fodboldtossede - lande. Tradi-
tionen tro fik Fant hjælp af Randers Produktionshøjskole til alt det logistiske med afhentning 
af udstyr, pakning af container mm.  

Vi glæder os til at få containeren til Sierra Leone i starten af 2018.



Skolesamarbejde 
Lyshøjskolen i Kolding og Fant indgik i 2017 et etårigt samarbejde med primære mål om at 
indsamle penge til projekterne i Sierra Leone og oplyse om udviklingsarbejde. 
Det er første gang for Fant, at vi indgår i et længerevarende samarbejde med en skole, og 
det har på alle måder været en succes og god oplevelse.  

Lyshøjskolen havde i september måned en temauge for alle skolens elever – temaet var Fant 
og Sierra Leone. Ugen mundede ud i en markedsdag hvor forældre og bedsteforældre var 
inviteret til skolen og kunne for få penge deltage i forskellige aktiviteter arrangeret af elever-
ne eller købe diverse ting ligeledes lavet af eleverne.  

Det lykkedes Lyshøjskolen at få samlet 35.000 DKK ind til Fant på markedsdagen, hvilket var 
langt over alles forventninger. 
 
Før temaugens afholdelse havde repræsentanter fra Fants bestyrelse været på flere besøg 
på skolen og holde foredrag for alle elever og lærer. I vinteren 2017 medbragte co-founder 
af Fant Cecilie Hauerberg 1000 breve fra eleverne på Lyshøjskolen til Sierra Leone hvor de 
blev givet ud til spillerne i foreningerne. Til meget stor glæde og grin. De sierra leonske børn 
fik også mulighed for at svare tilbage med et brev til en af eleverne på Lyshøjskolen. 
 
Samarbejdet mellem Fant og Lyshøjskolen afsluttes med et besøg i Sierra Leone i 2018 for 
en udvalgt lærer på skolen. 



Mål for 2018 

Fant Travels  
– Fant ønsker at sende hold af unge danskere til Sierra Leone af en måneds varighed. De 
unge skal ned og arbejde frivilligt i foreningerne og samtidig opleve en ny og anderledes 
kultur. Det planlægges at første hold sendes afsted i efteråret 2018.  

Håndbold  
– Vores kvindelige træner i Hill Station, Annie Friday har i 2017 brugt utrolig meget tid og 
energi på at få stablet en Fant håndboldklub på benene. Og det er lykkedes. I 2018 skal vi 
fortsat inspirere og støtte klubbben ved bl.a. at finde en dansk håndboldklub, som kunne 
tænke sig at blive venskabsklub med vores håndboldklub i Sierra Leone.  
 
Forskel + Dear Football  
– I 2018 skal Fant fortsat have fokus på at indgå i samarbejder og alliancer med andre dan-
ske aktører. Forskel er et nyoprettet elselskab, som Fant glæder sig utrolig meget til at starte 
samarbejde med i 2018. Dear Football er en støtteorganisation til Fant, som bliver oprettet i 
2018 med formålet om at være med til at skaffe midler til projekterne i Sierra Leone og lige-
ledes skabe opmærksomhed omkring Fant i Danmark gennem samarbejde med den danske 
fodboldverden. 
 
Endnu en kunstgræsbane til Sierra Leone  
– Kunstgræsbanen i Hill Station skaber så meget glæde og sammenhold i Fant, at vi allerede 
i 2018 planlægger at sende endnu en bane afsted. Igen skal projektet lykkedes via et samar-
bejde med Unisport Scandinavia der donerer banen og ligeledes stiller deres ekspertise til 
rådlighed, når banen skal anlægges i Sierra Leone. 




