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24. august 2014

STATUSRAPPORT
vedrørende samarbejdet med HA85

Indledning
Denne statusrapport skal ses som en del af den opfølgning som YaSally laver på de igangsatte aktiviteter
generelt.
HA85 (Hvinningdal Sportsforening af 1985) i Silkeborg og YaSally indgik i februar 2014 en stor
samarbejdsaftale om donation af en større mængde udgået spillertøj og meget andet, der ikke skulle bruges
mere.
HA85 er en stor og engageret sportsforening med ca. 1.000 medlemmer. HA85 udskifter deres spillertøj ud
ca. hvert 3. år. Det udgåede tøj vil de gerne donere til et godt formål - og en del af tøjet er helt ubrugt.
HA85 ønskede at finde en samarbejdspartner, hvor tøjet kunne genbruges i et støttearbejde til fordel for et
afrikansk land. Heldigvis kontaktede HA85 YaSally for at høre om det var noget for os. Det var det i
allerhøjeste grad, fordi YaSally længe har ønsket, at kunne fokusere mere på sporten bl.a. i skolerne, og
samtidig kunne danne en fodboldcup for alle landsbyer i distriktet.
HA85 har en del sponsorer, som også synes at YaSally's projekt lyder godt, og derfor også gerne vil bakke
op om projektet og donere en masse sportsudstyr.
Den første donation kom til at omfatte følgende, som blev modtaget i Gambia sidst i april måned 2014:
- HA85 har doneret omkring 1.000 sæt komplet spillertøj i forskellige størrelser. Derudover har HA85 og
deres sponsorer givet en masse ekstra udstyr (fodboldpumper, dommerfløjter, net mv.)
- Sport24 har via HA85 doneret 3 meget flotte og store pokaler
- Select har via HA95 doneret ca. 200 NYE bolde
- speditionsfirmaet Scan Global Logistics A/S har via HA85 doneret transporten af det hele til Gambia
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Forsendelsen og indklareringen i Gambia gik smertefrit, da YaSally er en kendt og godkendt forening i
Gambia, der har alle de nødvendige tilladelser i orden for at kunne indføre brugt udstyr mv. i Gambia til
fordel for de støtteaktiviteter, som YaSally har igangsat i 2008.
Anvendelse
Donationen har muliggjort, at YaSally har kunnet organisere skolefodbold/idræt på skoler i fokusdistriktet
som en integreret del af undervisningen, samt etablere en fodboldturnering - YaSally Cup - for alle
landsbyerne i vores distrikt.
YaSally betragter dette som et projekt, der løbende udvikles over tid. De to hovedområder aftager den
samlede donation fra HA85 over en 3-årig periode, og der er lagt en plan for optimal udnyttelse af
spillertøjet mv. Langt størstedelen af det fremsendte tøj fra HA85 er blevet fordelt, men vi har dog gemt 2300 sæt tøj, således at YaSally Cup kan udvides med flere hold næste år (start januar) fra andre landsbyer i
vores distrikt.
Der har været en meget stor interesse for deltagelse i YaSally Cup. Turneringen blev etableret og styret af
vores søsterorganisation i Pakau, Gambia. Der deltog 10 hold (landsbyer fra distriktet) i turneringen, og
nogle landsbyer måtte desværre afvises for deltagelse i 2014, da der ikke kunne nå at blive afviklet flere
kampe, end de 10 hold skulle spille i sæsonen.
Sæsonen var kort i 2014, da turneringen først blev etableret på et for Gambia forholdsvis sent tidspunkt i
året. Turneringen blev afviklet fra marts til juni, hvor den fremover skal afvikles fra januar til juni (på grund
af regnsæsonen i Gambia).
Turneringen sluttede den 14. juni 2014, hvor finalen mellem Pakau Saloum (Penku) og Pakau Njogou (Ba)
blev spillet. Pakau Saloum (Penku) vandt finalen 5:4 efter straffesparkskonkurrence.
Hvert af de deltagende hold i turneringen fik hver 5 Select fodbolde og trøjer mv. til hele mandskabet. Der
var pokaler til 1., 2. Og 3. pladsen, som var doneret af Sport24.
Som nævnt var der rigtig stor interesse blandt landsbyerne for at få lov at deltage i turneringen, men generelt
var der meget stor opbakning og interesse fra befolkningen for turneringen. Der deltog rigtig mange
mennesker i forberedelserne og afviklingen af turneringen, herunder bl.a. repræsentanter fra skoler, security
personale, lokale politiker og landsbyhøvdinger. Alle var med - børn, unge, mænd og kvinder.
Turneringen forløb ganske fredeligt til stor glæde for alle.
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Udover etableringen af YaSally Cup har donationen fra HA85 betydet, at der kunne sættes stor fokus på
skoleidræt i skolerne. Der er nu blevet sat skoleidræt på skoleskemaet i flere skoler og det har vakt meget
stor begejstring.
Der er udleveret godt 400 sæt spillertøj til skolebørn samt en masse Select fodbolde. Det er primært Pakau
skole som YaSally har valgt at støtte med donationen fra HA85, men andre skoler har også fået bolde.
Det er helt nyt for skolebørnene med idræt, og kun fantasien sætter grænser for, hvad dette kan udvikle sig
til på sigt.

Betydning for distriktet
Etableringen af foldboldturneringen har bidraget til at mange af de unge i området faktisk er blevet i
området i denne del af året, hvor der ellers ikke er så meget at lave for dem. De unge plejer at tage til
hovedstaden Banjul i denne periode, men er i år i vid udstrækning blevet hjemme i området på grund af
interessen for turneringen.
Idet de unge i vid udstrækning er blevet hjemme i stedet for at tage til hovedstaden Banjul, så har de kunnet
hjælpe deres forældre med de daglige opgaver. Førhen spildte de unge deres tid i Banjul i denne del af året
for der er heller ikke arbejde at finde i Banjul.
Handelslivet i Pakau, som er centrum for turneringen, er overraskende også blevet bedre i år sammenlignet
med de tidligere år, hvor der ikke blev afholdt en fodboldturnering. De lokale har simpelthen solgt flere
varer.
YaSally har som mål at forbedre sundheden i distriktet, og dette projekt bidrager en hel del til dette. De unge
synes det er sjovt at dyrke sport, det giver en bedre livskvalitet og ikke mindst god motion. Endelig skal vi
ikke glemme, at fodboldturneringen har styrket det sociale liv og sammenhold meget.
Vort samarbejdsprojekt har således været en ubetinget succes allerede nu målt på mange faktorer.
Sporten har skabt meget stor glæde og motivation blandt de unge – en glæde og motivation der rækker langt
ud over de konkrete turneringskampe, men bidrager generelt til et løft i hele distriktet på mange områder,
f.eks. det indbyrdes forhold imellem landsbyerne og trivslen generelt.

Fremtid
Der er en meget stor interesse for den næste turnering i 2015. Allerede nu har mange landsbyer meldt deres
interesse for deltagelse. I 2015 bliver sæsonen forlænget, så det betyder, at der kan være flere deltagende
hold. Hvor mange hold der kan deltage i 2015 er ikke afgjort endnu.
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På grund af den store succes har YaSally planlagt dels at udvide YaSally Cup’en, men også på sigt at
etablere andre muligheder for udøvelse af sport som f.eks. håndbold, badminton, volleybold osv. med
henblik på at også piger og kvinder kan blive mere aktive.
For at etablere og afvikle disse sportsturneringer kræver det økonomisk støtte til hver enkelt turnering, idet
der er lidt omkostninger til dommere og andre officielle personer, samt transport og forsyninger til kampene.
Som eksempel kostede det 4.-6.000 kr. at afvikle YaSally Cup’en i 2014. YaSally arbejder derfor i
øjeblikket på at finde sponsorer, der kunne tænke sig at støtte afviklingen af YaSally Cup’en i 2015.

Afslutning
YaSally håber, at det gode og for os uvurderlige samarbejde med HA85 kan fortsætte i fremtiden til begge
parters tilfredshed.
YaSally har med ovenstående fået en stor drøm indfriet og er dybt taknemmelig for den store
donation og takker alle sponsorer for deres store bidrag og opbakning til foreningen.
Hvis HA85 og deres sponsorer eventuelt kunne tænke sig at bidrage yderligere til det succesrige projekt, så
mangler der på kort sigt:
•
•

En sponsor for YaSally Cup i 2015 (og fremover), der kunne afse et kontant beløb i størrelsesordenen 7.000 kr. pr. år.
Brugte fodboldstøvler til YaSally Cup

På lidt længere sigt er der brug for brugt udstyr til etablering af en volleyball turnering samt en
håndboldturnering.
Der er i forårets løb lagt en del billeder og løbende nyheder på YaSally’s hjemmeside og facebook side. Se
www.yasally.dk.

Venlig hilsen
Momodou Sise og Lars Andersen
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