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2019 har været et fantastisk spændende år. Det
har været året, hvor FANT DK har taget ikke blot
”det næste skridt”, men de næste to eller tre
næste skridt.
I forbindelse med, at FANT DK er i udvikling, vil jeg
gerne bruge et par linjer på at tydeliggøre
strukturerne i vores organisation og med vores
samarbejdspartnere i Afrika.
FANT DK er en humanitær organisation registreret
i Danmark under det, der kaldes ”branchekode
949900”. Den branchekode dækker over ’andre
organisationer og foreninger’.
FANT DK samarbejder med FANT SL, der er
registreret i Sierra Leone som en humanitær
organisation med en selvstændig bestyrelse, et
selvstændigt sekretariat med mere. Der er altså
tale om to selvstændige organisationer.
Da vi påbegyndte det første projekt i Sierra Leone
tilbage i 2012, var det en samlet bevægelse
igangsat af FANT DK i Danmark. I 2014 afholdte
FANT SL sin stiftende generalforsamling og blev
dermed en selvstændig organisation. Siden da har
vi arbejdet hen imod at agere som tætte
samarbejdspartnere, men som to adskilte
units. Det er meningen på sigt, at FANT SL også
kan samarbejde med andre end FANT Danmark, og
at de agerer mere og mere selvstændigt.
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CISU-projektet ”Peace keeping, democracy and
improved human rights through mobilization and
training of young boys and girls in Sierra Leone” er
det tredje projekt i samarbejdet mellem FANT DK
og FANT Sierra Leone. Det blev afsluttet i juli
måned 2019.
Projektet har haft en varighed på to år, og
trænernes og medarbejdernes udvikling i de to år
har været enorm. Når et stort projekt afsluttes, er
det dog også relevant at stille spørgsmålet ”hvad
så nu?”. Vi har haft et tæt samarbejde med FANT

Projektet bruger sport som inspiration til at

SL siden 2012, men hvornår er det tid til at

mobilisere et netværk af unge entreprenører

trække sig lidt mere tilbage og på den måde

i det nordlige Ghana. Netværket skal arbejde for at

afprøve bæredygtigheden hos deres organisation.

skabe bedre muligheder for innovation og
entreprenører i Ghana. Projektet og dermed det

Spørgsmål som det ovenstående dannede

nye partnerskab forventes igangsat i begyndelsen

rammen for endnu et CISU-projekt, som blev

af 2020.

igangsat i august, og som skal implementeres over
de næste to år. Projektet giver mere ansvar til

Dertil har FANT DK i 2019 fået en lillesøster:

FANT i Sierra Leone end tidligere, og det bliver

HAND – Handball for A New Destiny.

spændende at se, hvordan de som en uafhængig
og selvstændig organisation løfter opgaven.

Vores håndboldaktiviteter i Sierra Leone er ikke

Selvfølgelig fortsat via tæt sparring med FANT DK.

nye, men i 2019 blev søsterorganisationen HAND
officielt stiftet med formålet om at bruge håndbold

FANT SL er ikke længere den eneste

til at mobilisere unge piger i sportsaktiviteter og

samarbejdspartner FANT DK har i Sierra Leone.

herigennem arbejde for ligestilling og forebyggelse

2019 var nemlig også året, hvor der blev indgået et

af misbrug af piger i Sierra Leone. Den lokale

officielt partnerskab med

partner i HAND er FANT SL.

handicapfodboldholdet Flying Stars Amputees og
tre andre handicapfodboldhold i Sierra Leone. I et

2019 blev også året, hvor Cecilie Hauerberg gik af

samarbejde blev projektet ”Empowering the

som formand for bestyrelsen i FANT for at

disabled football players” udviklet, og i november

oprette et sekretariat. Her er Cecilie i dag

godkendte CISU projektet, som skal

sekretariatsleder. I november blev Josephine

implementeres over et år. Projektet har til formål

Touray ansat på deltid i sekretariatet, så FANTs

at styrke organiseringen af handicappede i Sierra

vokseværk understøttes af kapable hænder.

Leone gennem fodboldaktiviteter og workshops.

Derfor vil Josephines arbejde i bestyrelsen
også slutte i år, så hun kommer fremover til at

Samtidig arbejder FANT DK på at starte et projekt

have øjnene på både hånd- og

op sammen med HopIn Academy i Ghana.

fodboldene i sekretariatet i stedet.
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Det betyder derfor, at FANTs bestyrelse kommer til
at opleve et mindre mandefald. Derfor er blandt
andet årets generalforsamling vigtig for FANTs
fremadrettede sammensætning og virkning.
Ligeledes bliver det vigtigt i tiden efter
coronakrisen at samle bestyrelsen og sekretariatet
til nogle grundlæggende drøftelser af bestyrelsens
og sekretariatets rolle. Det tror jeg, vi alle ser frem
til.
Tak til bestyrelsen for et fuldkommen fantastisk år.
Tak til sekretariatet for at gøre det muligt. Og tak
til alle medlemmerne, der støtter FANT og følger
med i vores arbejde. Vi bestræber os altid på at
være så gennemsigtige og tæt på vores
støtter som muligt via blandt andet facebook og
instagram. Jeg vil varmt anbefale, at medlemmer
sender ris og ros afsted til både bestyrelsen og
sekretariatet, hvis man har noget på hjerte.
På vegne af FANT

Christian Lund Nielsen
Formand
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Det forgangne års højdepunkter
Besøg fra Sierra Leone

Change the Game-projekt
med DreamTown

I januar fik vi i Danmark besøg af Annie,

I samarbejde med den danske organisation

Emmanuel og Rogers fra FANT Sierra Leone.

DreamTown afholdt FANT i november et

På godt to uger var vores gæster rundt hos

kursus i lokal fundraising for otte

mere end 15 af FANTs samarbejdspartnere og

civilsamfundsorganisationer fra Sierra

sponsorer og fortælle om deres arbejde med

Leone. Projektet er finansieret af CISU og

sport og udvikling i Sierra Leone.

løber frem til september 2020. Projektet skal

Det var fantastisk at kunne vise vores gæster

hjælpe

rundt i Danmark og give dem et indblik i, hvor

vores partnerorganisationer i Sierra Leone

mange forskellige virksomheder,

til at blive bedre til selv at fundraise midler

privatpersoner og klubber, der faktisk støtter

til ønskede projekter og på den måde hjælpe

op om vores fælles projekt. Det gjorde stort

dem til større selvstændighed og

indtryk på gæsterne.

bæredygtighed i deres organisationer.

ÅRSBERETNING 2019

SIDE | 06

FOOTBALL FOR A NEW TOMORROW

Det forgangne års højdepunkter
Jonathan & Josephine
i Sierra Leone
I februar 2019 var to af FANTs ambassadører
på besøg i Sierra Leone for at få indsigt i det
daglige arbejde og for at skyde to projekter i
gang: Empowering the disabled football
players og HAND. De to ambassadører afholdt
workshops på FANTs kontor i Freetown, de var
på besøg hos landets sportsminister og fik
besøgt flere af FANTs communities. Derudover
blev turen brugt til i samarbejde med hummel
at lave en dokumentarfilm om Jonathan
Richter og fodboldholdet Flying Stars
Amputees.

Indsamling af håndbolde
I I forlængelse af ambassadørbesøget i februar
stod det klart, at især håndboldklubberne i
FANT var udfordrede af kun at have ganske lidt
udstyr til rådighed. Der findes kun en
enkelt asfaltbane i Freetown – resten af
træningerne bliver afholdt på jordbaner, som
hverken har streger eller mål, og som desuden
er ujævne. Bolde er også en mangelvare og
derfor blev en indsamling af håndbolde
iværksat i FANTs netværk i Danmark. Målet var
at indsamle én håndbold til hver af de 300
håndboldspillere, der på daværende tidspunkt
var i Sierra Leone. Indsamlingen gik over al
forventning. Videoen, der skød indsamlingen i
gang, fik 56.200 visninger, og der blev
indsamlet over 1000 håndbolde. Boldene blev
sendt til Sierra Leone i efteråret 2019.
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Det forgangne års højdepunkter
Nyt CISU-projekt med FANT SL

Flying Stars Amputees

I august kunne vi igangsætte endnu et CISU-

2019 blev året, hvor vi for alvor fik sat gang i

projekt med FANT SL. Projektet er det fjerde i

samarbejdet med handicapfodboldholdet

rækken af tidligere projekter. Første projekt

Flying Stars Amputees. Faktisk er samarbejdet

begyndte tilbage i 2014. Det nuværende

blevet udvidet til at inkludere fire

projekt skal hjælpe børn og unge i

handicapfodboldhold fra forskellige områder

idrætsforeningerne med at planlægge og

af Sierra Leone. De handicappede er en

gennemføre kampagner fokuseret på at

marginaliseret samfundsgruppe, som er

forbedre vilkår og rettigheder for børn og

ekskluderet fra stort set al politisk indflydelse.

unge i Sierra Leone. Kampagnerne henvender

De er også meget dårligt organiserede. Men

sig til politikere og andre personer med magt,

gennem fodbolden er det lykkedes de

men forsøger også gennem oplysning at

handicappede at organisere et

nedbryde gamle fordomme og hierarkier,

landsdækkende netværk. FANT støtter

som fastholder børn og unge i et

dette netværk og sikrer, at de forskellige hold

fattigdomsmønster.

kan mødes én gang månedligt for at dele
deres passion for fodbold og deltage i diverse
workshops, som skal hjælpe dem med at få en
stemme i det sierraleonske samfund.
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Det forgangne års højdepunkter
Container

#ComeBackStronger

I oktober måned gjorde Genbrug til Syd det

I samarbejde med reklamebureauet Eiffel

endnu engang muligt for FANT at sende en

søsatte FANT i december kampagnen

container med udstyr afsted mod Sierra

#ComeBackStronger, hvor spillere fra Flying

Leone. Denne gang var containeren proppet

Stars Amputees i en lille video sendte en

med fodbolde, fodboldstøvler, tøj fra

hilsen til skadede fodboldspillere i Europa med

samarbejdet med hummel og 1000

opmuntringen om at komme

håndbolde. Udover det nye tøj fra hummel har

tilbage på banen endnu stærkere. Kampagnen

adskillige idrætsforeninger og privatpersoner

skulle udbrede kendskabet til FANT og vores

leveret brugt udstyr, som blev indsamlet af

arbejde, og gennem delinger fra europæiske

FANTs frivillige.

og danske fodboldklubber samt -spillere,

I samarbejde med FGU Østjylland blev

nåede videoen ud til mere end 15 millioner

containeren pakket og sendt afsted, og i

mennesker.

december måned stod Cecilie Hauerberg,
medarbejdere og frivillige fra kontoret
i Sierra Leone klar til at modtage og fordele
udstyret til de forskellige communities.
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Det forgangne års højdepunkter
Player of the match – VM i håndbold

Love Athletes

Som officiel sponsor for IHF (International

Hummel kørte i foråret kampagnen ”Love

Handball Federation) var hummel partner

Athletes”, hvor forskellige ildsjæle blev

på prisen Player of the Match ved VM i

affotograferet i det lokalmiljø, hvor de gør en

kvindehåndbold, som i 2019 blev afholdt

forskel. Cecilie Hauerberg var som

i Japan. Hummel valgte i lighed med tidligere

grundlægger af FANT oplagt til kampagnen og

mesterskaber at lave prisen til en CSR-pris,

var derfor en tur i Sierra Leone for at få taget

hvor Player of the match fik mulighed for at

nogle smukke billeder i de flotte omgivelser til

donere spillesæt til et velgørende formål.

hummels efterårskatalog.

Hummel valgte HAND som partner. Det betød,
at Player of the match i alle de 92 kampe, der
blev spillet ved VM, donerede et komplet sæt
spilletøj til et af FANTs håndboldhold i Sierra
Leone, i alt 1300 sæt. Spillesættene bliver
sendt afsted mod Sierra Leone i 2020.
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Det forgangne års højdepunkter
Medieomtale

KARMA-Cup

2019 blev et godt år i forhold til at udbrede

I december afholdt FANT Sierra Leone den

kendskabsgraden til FANT. Dette både i form

årlige turnering KARMA-Cup, hvor vi i år for

af artikler i Politiken, BT, Ekstra Bladet og

første gang kunne inkludere fire handicaphold.

lokalaviser samt optræden i både Go’morgen

Derudover deltog 10 idrætsforeninger med

Danmark og Go’aften Live samt Mediano

hver et drengehold 8-12 år, drengehold 13-16

podcast og P7 morgen.

år og et pigehold uden aldersbegrænsning.
Alt i alt deltog omkring 900 personer i årets
KARMA-Cup, hvilket gør turneringen til den
hidtil største. Turneringen blev afholdt på
FANTs kunstgræsbane i Hill Station, som
stadigvæk står som et monument for den
positive forskel FANT på daglig basis driver i
alle idrætsforeningerne.
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Målsætning
for 2020
FANT DK ønsker at starte projekt op i
Ghana. Vi er i kontakt med HopIn Academy i det
nordlige Ghana, som arbejder med unge,
innovation og entreprenørskab. Sammen udvikler
vi et projekt, som der skal søges midler til hos
CISU. Det vil være et stort skridt for FANT at
træde ind i et nyt land med en ny partner. Vi
glæder os utrolig meget til udfordringen med at
prøve kræfter med et nyt land og nye
samarbejdspartnere.

Jo flere danskere, som kender til FANT, jo flere
midler kan vi samle ind til vores projekter. De
første år af FANTs levetid har vi fokuseret på at
bygge stærke projekter op i Sierra Leone. Nu er
det tid til at sikre FANTs eksistens i Danmark. Vi
ønsker derfor, at flere danskere skal få kendskab
til vores organisation gennem diverse events og
kampagner.
Så glæd jer til at følge med i 2020 og 2021!
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Målsætning
for 2020
HAND har været på tegnebrættet i et
par år efterhånden, men 2020 skal forhåbentlig
være året, hvor vi for alvor sætter ind på at få
etableret seks pigehåndboldklubber i Sierra
Leone. Det skal gøres gennem et CISUfinansieret projekt med formålet om at mobilisere
unge piger i håndboldklubber. Gennem disse
klubber skal der sættes fokus på ligestilling og
forebyggelse af fysisk og psykisk misbrug af
piger.

I 2020 planlægger vi at oprette to nye
frivilliggrupper. Den ene gruppe skal hjælpe
sekretariatet med at gennemføre events,
opbygge FANTs SoMe-platforme og generelt
udbrede kendskabet til FANT blandt danskerne.
Den anden frivilliggruppe skal hjælpe med
monitorering og projektstyring af vores
udviklingsprojekter i Afrika.

tak for din tid

