SAMMANFATTNING AV PELADAN I TYRESÖ

”Samba Football Academy strävar efter att erbjuda Sveriges främsta fotbollsoch värdegrundsutbildning för barn och ungdomar. I samverkan med skola,
kommun och idrottsföreningar vill vi – med sambafotbollens hjälp – bidra till
ett bättre samhälle,”
Erik Johansson, före detta professionell fotbollsspelare & Jonas Hellerup,
socionom

SAMMANFATTNING
Peladan i Tyresö har som helhet fungerat bra. Peladapassen började med att ledarna
träffades en halvtimme innan för att förbereda passet. Pelé (den ansvarige ledaren) delade
ut arbetsroller och läste upp förra veckans aktivitetsrapport. Tillsammans förde vi samtal
kring vårt förhållningsätt och vår fotbollsfilosofi för att kunna påverka och inspirera
deltagarna på bästa möjliga sätt.
Väl ute på plan är regel nr 1 att samtliga ledare går runt och hälsar alla deltagare välkomna
och då gärna såklart på portugisiska. Därefter hålls sambauppvärmning, kort diskussion om
det vackra spelet sambafotboll, samt lagindelning. Sedan är det tvåmål med fokus på vackert
spel, glädje och vänskap. För yngre gruppen 7-12 år varieras alltid två mål med
sambafotbollsövningar och inspirerande samtal kring personlig utveckling som
fotbollsspelare och människa. Varje peladapass delade vi ut samba T-shirts till två deltagare
som utmärkte sig på ett positivt sätt.
Träningarna för ungdomarna fungerade bra men vi hade hoppats på en större uppslutning
till passen på Bollmoravallen. Under våra 8 pass på Bollmoravallen hade vi ett snitt på 21
deltagare vilket ledde till beslutet att flytta de två sista fredagspassen för ungdomarna från
Bollmoravallen till Granängsringen mellan kl 18.00–21.00. Detta blev en succé – 70 deltagare
den 29/7 och 67 deltagare den 5/8!
Träningarna för barnen mellan 7-12 år i Granängsringen var en härlig upplevelse! Vi fick en
bra kontakt med barnen och enligt flera barn längtade de till söndagens sambapass under
veckorna. Brasilianska övningar, portugisiska, sambamusik och fokus på det vackra spelet
gjorde söndagspassen till lärorika och underhållande. Kul var också att det ofta var föräldrar
på plats för att följa träningarna. Flera föräldrar var glada över att Tyresö kommun velat
satsa på att få sambafotbollen till Granängsringen.
Totalt under de 20 peladapassen hade vi 717 deltagare. Under de tolv peladapassen i
Granängsringen engagerade sambafotbollen 543 barn och ungdomar. Det ger ett snitt i
Granängsringen på 45 deltagare och då räknar vi även med passet när det östregnade (sex
tappra barn trotsade regnet den dagen).
Samarbetet med Bollmora Inter fungerade bra. Ledarna var engagerade, positiva och
omtänksamma. Några av dem fick till och med pröva på att vara Pelé verksamhetsansvarig
under några enstaka pass med bra resultat.
Samba FA tackar för förtroendet att få sprida sambafotbollens positiva fotbollsfilosofi och
förhållningssätt till barnen och ungdomarna i Tyresö och hoppas på förnyat förtroende att
fortsätta vårt arbete. Vi tar lärdom av det som kunde fungerat bättre och strävar efter att
skapa en än mer lyckad verksamhet under 2012.
Abraco do Samba-Erik och Jonas ”Joppe” Hellerup

Deltagarantal under fredagar för ungdomar mellan 13-17 år
Bollmora vallen 8 st peladapass
20/5 (24 st), 27/5 /23 st), 3/6 (40 st), 10/6 (34 st), 17/6 (2 st i regnet),
24/6 (26 st), 1/7 (10 st), 8/7 (15 st),
Granängsringen 2 st peladapass
29/7 (70 st), 5/8 (67 st).
Totalt för de äldre: 311 besök
Snitt 31,1 besök

Deltagarantal under söndagar för barn mellan 7-12 år
Granängsringen 10 st peladapass.
22/5(38 st), 29/5(67 st), 5/6(50st), 12/6(38 st), 19/6 (6 st i ösregn), 26/6 (43 st), 3/7 (33 st),
10/7 (40 st), 17/7 (53 st), 23/7 (38 st),
Totalt för de yngre: 406 st besök
Snitt 40,6 st besök
Totalt både yngre och äldre: 717
Snitt 35,85

Sambaledare
Samba FA marknadsförde sin utbildning mot Nyboda Fritidsgård, Tyresö FF, Hanvikens SK
och inom kommunen. Åtta ledare utbildades inför peladan i Tyresö varav sju av dem kom
från Bollmora Inters verksamhet. Fem av de sju tyresöungdomarna arbetade kontinuerligt –
tre killar och två tjejer.
Totalt arbetade 15 ledare i peladan i Tyresö. Under varje pass arbetade minst fyra ledare och
ledargruppen blandades mellan ungdomar och mer erfarna äldre ledare. Några av
ungdomarna från Tyresö utvecklades så att de fick pröva på att vara Pelé
(verksamhetsansvarig) under några enstaka pass med bra resultat.

Vad var bra?
Ungdomar 13-17 år
Att det var en bra stämning och att deltagarna hade roligt noteras på samtliga rapporter.
Även att det spelades extra vacker fotboll ”sambafotboll” lyfts upp i rapporten vid flera
tillfällen. Att sambaledarna förmedlade sambafotbollens positiva värderingar nämns
kontinuerligt. Kommunikationen var mycket bra mellan ledarna vid flera pass. Vid några pass
var några föräldrar med och spelade vilket även var roligt.
Barn 7-12 år
Att det var härlig positiv stämning nämns på samtliga rapporter. Vid några pass var det extra
mycket föräldrar som var där och tittade. Sambaledarna lyckade skapa en utvecklande
atmosfär där barnen kände en frihet och ett mod att pröva nya saker på plan. Sambaledarna

kunde se en positiv utveckling i flera av barnens fotbollskunnande, språkbruket under passen
samt bemötandet emot varandra.
Flera av barnen lärde sig olika sambafinter, ringen samt flertalet portugisiska ord. Några
vågade även efterhand ta ansvar i vissa delar av sambauppvärmningen. Olé hördes
kontinuerligt bland barnen vid lyckad tekniskt moment.
Övrigt:
Bra samarbete med den lokala föreningen Bollmora Inter. Vi kunde ha material samt ha
genomgång och utvärdering i deras lokal. Kul att kommunfullmäktige Fredrik Sawestål kom
ner för att titta och dokumentera ett pass.

Vad kan förbättras?
Ungdomar 13-17 år
Öka deltagarantalet! Lägga passen i Granängsringen istället för på Bollmora vallen! Få mer
tjejer att delta.
Barn 7-12 år
Få mer tjejer att delta!
Övrigt:
Fler ledare från Tyresö.
Hitta andra marknadsföringskanaler för att marknadsföra passet samt utbildningen till
ledare. Vi marknadsförde träningarna genom utskick till kontaktpersoner i Tyresö FF,
Hanvikens SK och Bollmora Inter. Vi marknadsförde passen genom att besökte Nyboda
Fritidsgård, pratade med ungdomar i Nyboda samt i centrum vid flera tillfällen.
Marknadsföringsutskicket syntes även i någon skola enligt kommunen.

Effekten av Peladan i Tyresö
I flera områden där Peladan bedrivs berättar olika aktörer, bostadsbolag, polisen och
kommun att det blivit mindre skadegörelse samt ett lugnare område. Även att
sambafotbollen bidrar till en positiv stämning i stadsdelen.
Inga indikationer på detta har kunnat påvisas i Tyresö, dock vet vi att vi har berört och
utvecklat många barn i Granängsringen som fotbollsspelare och människor samt att det finns
många nöjda föräldrar som hoppas att sambafotbollen kommer åter till Granängsringen.

