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Nye fodboldforeninger i Fant 

I løbet af 2016 har Fant udvidet organisationen med nye 

fodboldforeninger. Inklusionen af de nye foreninger blev endeligt 

officielt på generalforsamlingen i Sierra Leone for Fant SL, som 

blev afholdt i maj. Forinden har Fant samarbejdet med de nye 

foreninger i godt to år. I denne periode har Fant erfaret, at alle 

parter er enige i organisationens værdier og tanker. Størstedelen af 

de nye foreninger er placeret i Freetown, dette omfatter: Congo 

Town, Goderich, Susans Bay og Murray Town. Sidste nye 

fodboldklub er Magburaka, som ligger placeret i Tonkolili 

provinsen.  

Generelt for Fants fodboldklubber, inklusiv de ny tilkommende, 

er, at der ofte kun er små dårlige fodboldbaner til rådighed i 

lokalsamfundene. Ligeledes er disse baner ofte fyldt med sten og 

grus, hvorfor spillerne skal passe ekstremt meget på ikke at få 

skader. Alligevel skaber alle foreningerne fællesskaber og glæde 

blandt spillerne. Fant er derfor ekstremt glade for, at de nye 

foreninger kan skabe yderligere rum for dette samt at endnu flere 

børn og unge bliver inkluderet i fælleskaber, hvor der er fokus på 

demokratiske værdier.  

2016 var også året hvor vi desværre måtte nedlægge to 

fodboldklubber. Dette gælder klubberne i Masanga og Malongba i 

Tonkolili provinsen. Lukningerne var nødsaget, da engagementet 

fra disse klubber ikke var tilstrækkeligt. Derudover var der mangel 

på fælles forståelse i forhold til, hvad Fant ønsker at opnå med 

projektet. Dog skal det siges, at de ledere og aktive medlemmer, 

som delte Fants tankesæt, heldigvis har valgt at rykke med til vores 

nye klub i Magburaka. Det er vi utroligt glade for, så vi sikrer, at 

ingen kræfter går tabt. 

I sidste ende er vi i Fant glade for udviklingen og udvidelsen af 

vores organisation. I dag har vi ti fodboldklubber i Sierra Leone, 

der alle bidrager til fælleskabet og den demokratiske udvikling og 

opdragelse af børn og unge medborgere.  

 
Til generalforsamling i Sierra Leone hvor Fant kunne 

præsentere 4 nye fodboldforeninger. 

 

 

Ny ansvarsfordeling i Fant: 



 

Fant er i udvikling, og derfor har vi internt i organisationen valgt at 

foretage visse ændringer samt klargøre ansvarsområder. Gennem 

de sidste fem år er Fant vokset til en anerkendt organisation, der 

hjælper mere end 10.000 børn og unge i Sierra Leone på daglig 

basis. Vi er ikke længere kun Fant i Danmark, men er også 

oprettet som NGO i Sierra Leone som Fant Sierra Leone samt i 

USA som Fant US. 

Erik Rasmussen, som har været formand for Fant Danmark siden 

opstarten i 2012, trækker sig fra formandsposten i 2017 og 

medstifter af Fant, Cecilie Hauerberg, opstiller som ny formand. 

Erik Rasmussen udgår af bestyrelsen og den daglige ledelse, som i 

fremtiden varetages af Cecilie Hauerberg i tæt samarbejde med 

frivilliggruppen og bestyrelsen. Erik Rasmussen vil altid være en 

nær ven af Fant, og han fortsætter forskellige X-prostitutions 

projektet samt handicapprojektet gennem Fant US.  

Fant DK har hovedsæde og er registreret i Danmark og har 

ansvaret for fodbold -og andre sportsrelaterede programmer. Fant 

DK har således ansvaret for den oprindelige del af projektet dvs. 

græsrodsfodbolden, foreningsdannelsen og demokratilæringen i 

Sierra Leone. 

Fant Sierra Leone (Fant SL) er den lokale gren af Fant i Sierra 

Leone, som har ansvaret for at implementere projekterne i Sierra 

Leone. Fant SL har som overordnede formål at fremme og oplyse 

om menneskerettigheder, opdrage og uddanne nutidens unge i 

demokratiske værdier og tankegange samt sikre en højere grad af 

ligestilling imellem køn – selvfølgelig med fodbolden som 

omdrejningspunktet for det hele! Desuden arbejder Fant SL for at 

skabe bæredygtige forbedringer for fattige, svage og 

marginaliserede grupper i det Sierra Leonske samfund. Alt dette 

arbejder Fant SL med i tæt samarbejde og sparring med Fant DK 

og Fant US.  

Fant US er en amerikanske afdeling af Fant, hvis ansvarsområder 

dækker X-prostitutionsprogrammet og handicapprogrammet.  

 

Kvindeinvolvering i Fant  

Siden 2012 har Fant arbejdet intensivt på at øge 

kvindeinvolveringen i de Sierra Leonske fodboldklubber. Det har 

været udfordrende, da kulturen i Sierra Leone i høj grad adskiller 

sig fra den danske kultur. Kulturen i Sierra Leone indbyder ikke 

umiddelbart til at kvinder deltager i sportsaktiviteter på samme 

niveau som mænd. Dog var 2016 året, hvor succesen virkelig ramte 

på denne front. I dag har størstedelen af Fants fodboldklubber 

faste og velfungerende kvindelige ledere, som agerer rollemodeller 

for lokalsamfundets unge piger. Samtidig er der som udgangspunkt 

20 til 30 aktive kvindelige medlemmer i hvert af de ti foreninger.  

 

Kvinderne er i høj grad med til at øge det sociale samvær og 

fællesskab i fodboldforeningerne. De kvindelige ledere fokuserer 

primært på leg og sjov, hvilket betyder at det ikke nødvendigvis 

behøver at være fodbold, der er udgangspunktet. 

Fodboldforeningerne lægger vægt på at det skal være et frirum for 

de kvindelige medlemmer, hvor der er plads til alle, uanset alder, 

ressourcer osv. Den kvindelige træning er ikke i traditionel 

forstand kvinde-fodbold; her danser de, leger og hygger sig, til tider 

med en bold, men ikke nødvendigvis.  

 

Succesen kulminerede i oktober, hvor Fant afholdt en 

kvindeturnering i Freetown. Otte forskellige klubber og over 150 



 

kvinder deltog i turneringen. Disse piger spiller udelukkende 

fodbold for sjov, hvilket betød at ingen spillere fra den Sierra 

Leonske kvindeliga deltog i turneringen. Turneringen blev afholdt 

ud fra det princip at alle skulle have lov; lov til at spille fodbold, lov 

til at bakke op, lov til at være en del af fællesskabet. Derudover 

tillod arrangementet, at alle deltagere modtog et stykke sportstøj, 

da det i høj grad er en mangel for de kvindelige deltagere. 

Arrangementet forløb succesfuldt og er noget vi ønsker at gøre til 

en tradition. Samtidig var turneringen startskuddet for kampagnen 

”Female Involvement”, hvor der i de fire efterfølgende måneder 

var fokus på at øge kvindeinvolveringen yderligere.  

 
En kvindeturnering i Sierra Leone afholdt af Fant, som blev startskuddet for 

kampagnen ”Female Involvement”. 

 

CISU-besøg i Sierra Leone  

I september 2016 fik Fant besøg af CISU, Civilsamfund i 

Udvikling. CISU består af mere end 280 forskellige danske 

organisationer. Fælles for disse er, at de engagerer sig i 

udviklingsarbejde. CISU råder over en del af den danske 

udviklingsbistand og har tidligere bevilget penge til Fant to gange.  

 

CISU blev repræsenteret af to rådgivningskonsulenter, der i ti dage 

besøgte Sierra Leone. Formålet med besøget fra CISU var at 

danne et overblik over arbejdsmetoderne og -rutinerne i Fant SL 

og udviklingen i Sierra Leone som resultat heraf. I tre af de ti dage 

besøgte de to konsulenter Fant SL. Her var det primære fokus på 

konkrete resultater, den finansielle styring og endeligt på 

legitimitet, ansvarlighed og gennemsigtighed i organisationen.  

 

CISU viste stor begejstring for organisationen og udviklingen i 

Sierra Leone. I sær gjorde den øgede kvindeinvolvering og 

udvidelsen i Fant positivt indtryk på de to konsulenter. Ligeledes 

blev den interne kommunikation og forbedringerne heromkring 

rost og evalueret positivt og imponerende.  

 

Til trods for det positive og vellykkede besøg, resulterede det 

desværre ikke i en bevilling. Den danske udviklingsbistand blev 

ramt af store nedskæringer i 2016, hvilket selvfølgelig også havde 

konsekvenser – desværre negative for Fant bevillingsmæssigt. Dog 

blev besøget til stadighed evalueret positivt af Fant, da det både var 

lærerigt men særdeles også en stor ære for Fant medarbejderne i 

Sierra Leone at få besøg af CISU. Medarbejderne fik lov til at vise 

deres resultater frem og samtidig modtage positiv respons og 

rådgivning.  

 



 

Sidst skal det nævnes at Fant selvfølgelig knokler på for, 

forhåbentligt, at modtage en ny CISU bevilling i løbet af 2017.  

 

 
CISU’s besøg i Sierra Leone i september 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Kunstgræsbane 

I løbet af 2016 fik Fant en af de største muligheder i 

organisationens historie. I starten af 2017 står Fant nemlig klar til at 

åbne den bedste kunstgræsbane i hele Sierra Leone. 

Kunstgræsbanen er sponsoreret af Unisport og kommer direkte fra 

superligaklubben FC Nordsjælland. 

Ved udgangen af 2016 har projektet dog vist sig at være en større 

mundfuld end først antaget. Banen er sendt afsted i hele 11 

containere og uheldige ødelæggelser på containerne har pålagt Fant 

flere udgifter end ventet. Dette skaber visse udfordringer for en 

lille organisation som vores og har også forlænget processen. Vi 

regner dog stærkt med at være klar til at åbne den bedste 

fodboldbane i Sierra Leone i løbet af foråret 2017. Eksperter fra 

Unisport rejser i marts 2017 til Sierra Leone for at anlægge banen, 

så den er klar til den store åbningsceremoni i april 2017. Banen vil 

glæde mere end 10.000 aktive børn og unge, som Fant rummer i 

de ti idrætsforeninger. Det er en brøkdel af børnene som 

nogensinde har spillet fodbold på en ordentlig græsbane, og de 

glæder sig ubeskriveligt meget til at banen står klar. At kunne give 

Sierra Leones børn og unge den bedste fodboldbane i hele landet 

er en kæmpe stor bedrift for Fant, og vi er utrolig stolte af, at det 

næsten er lykkedes. Det er en meget værdifuld gave, som Fant 

glæder sig til at give det sierra leonske samfund. Banen har også 

været med til at sætte Fant på landkortet i Sierra Leone, da 

mediebevågenheden omkring den nye bane selvfølgelig har været 

enorm, og forventes endnu større i 2017. På mange områder 

kommer banen til at stå som et monument, for det arbejde Fant 

siden 2012 har udført for børn og unge i et af verdens fattigste 

lande. 

 

Målsætninger for 2017 

 



 

➢ Kunstgræsbanen: En af de vigtigste målsætninger for Fant i 

2017 er at få leveret, anlagt og åbnet kunstgræsbanen i Hill 

Station, Freetown.  

➢ Frivilliggruppe: Fant har brug for stærke lokale ressourcer i 

Danmark, der skal aflaste og hjælpe med forskellige ad-hoc 

opgaver. Derfor startes et nyt frivillighold i Fant - Team 

FANT - i løbet af 2017. Team FANT kommer til at stå for 

opgaver vedr. opdatering af sociale medier, events, 

medlemshåndtering mm.  

➢ CISU bevilling: Et andet vigtigt mål for Fant i løbet af 2017 

er at få ansøgt om en ny CISU bevilling. CISU er en 

sammenslutning af næsten 300 danske 

udviklingsorganisationer og forvalter, på vegne af Danida, 

Civilsamfundspuljen og Puljen for Klima og Miljø. Vi håber 

at CISU støtter op om Fant i 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Fredelig deltagelse i demokratiet: Mange unge 

mennesker i Sierra Leone er frustrerede over deres 

levevilkår – et eksempel er arbejdsløsheden som på 

nuværende tidspunkt er over 80%. Mange unge mænd 

dropper ud af skolen og hustler sig igennem livet og 

hverdagen. De kan blive en farlig trussel for det sierra 

leonske samfund, fordi de er nemme at rekruttere til 

voldelige oprør og hændelser. I 2017 vil Fant derfor 

have øget fokus på at inddrage disse unge mænd og 

uddanne dem om demokratiet og deltagelse heri. 

Hvordan udtrykker man sine frustrationer på en 

konstruktiv måde, hvordan indgår man i dialog, og 

hvem skal man egentlig henvende sig, er spørgsmål der 

vil blive diskuteret på forskellige workshops. Fant kan 

være med til at lære den sierra leonske ungdom om, 

hvordan de får større indflydelse på eget liv og 

samfundet generelt – og på sigt være med til at skabe et 

bedre i morgen. Én af Fants vigtigste opgaver i 2017 

bliver derfor at forberede og oplyse vores unge spillere 

om folketingsvalget i starten af 2018.  

 

 

 

 

 


