-----Ursprungligt meddelande----Från: Javier Esparza la Torre [mailto:javilatorre80@gmail.com]
Skickat: den 26 februari 2016 11:27
Till: Thomas Dennerby
Ämne: Angående registrering av korpenlag med integrationssyfte
Hej Thomas,
jag fick som råd att kontakta dig för att se om Tyresö Kommun har möjlighet att hjälpa till med
att få några ensamkommande flyktingbarn att gå ihop med några svenska killar och spela fotboll i
ett korplag.
Bakgrund:
Jag som skriver läxläser, via Rädda Barnen, med några ensamkommande flyktingbarn i ett
stödboende på Granängsringen 54.
Dessa killar vill inget hellre än att spela fotboll. Tyvärr är de i en ålder, runt 18 år, som gör att det
blir svårt för dem att bli intagna i de lokala klubbarna Tyresö FF samt Hanvikens SK då dessa lag
inte har lag som för den ålderskategorin - utan det skulle då handla om att ta in killarna i
Herrlaget (A-lagen) vilket inte verkar vara ett troligt alternativ då dessa lag spelar i för höga
divisioner och då är restriktiva med vilka som tas in i lagen.
Det erbjudande de ensamkommande har fått är att få låna en del av planerna och spela med
varandra, men dessa killar vill ju spela på riktigt och med svenskar och nätverka.
Min idé blev då att blanda ihop dessa killar med ett antal svenska killar som jag känner i ett
korplag.
Jag har pratat med boendestödjarna på Granängsringen 54 och även med de ensamkommande
flyktingbarnen som bor på adressen och alla är jättepositiva till detta förslag.
Det skulle då innebära att dessa killar skulle få spela ca en match i veckan (beroende på hur
många lag som blir anmälda, matchdagar är söndagar) mot andra korplag i säsongen som pågår
mellan april och oktober.
På stående fot kunde de boende på Granängsringen 54 nämna 11 spelare som ville vara med,
därtill läggs mina vänner till så de borde utan svårigheter kunna bli uppemot 20 intresserade
spelare. Totalt får man registrera 23 spelare per lag.
Jag har varit i kontakt med Korpen och det alternativet som passar bäst är 7-manna spel (1
målvakt + 6 utespelare) i matcher om 2x20 minuter.
Kostnader:
Detta kostar såklart en del.
- Anmälningsavgiften för totala laget är 5499kr. Denna avgift inkluderar ligaspelet för säsongen
april-oktober.
Förmodligen så kommer jag lyckas få en rabatt på anmälningsavgiften till 4499kr.

- Utöver anmälningsavgiften tillkommer en avgift på 100kr/lag och match. Den totala
domaravgiften för säsongen beror då på hur många lag som registrerar sig för spel denna säsong.
Korpen räknar dock med att varje lag ska spela uppemot 16 matcher per säsong.
Totalt borde det som max kosta 7100kr för hela säsongen.
5499kr + 16x100kr = 7100kr.
Det är dessa avgifter jag undrar om kommunen har möjlighet att hjälpa till med för att få detta att
bli verklighet.
Mer info om detta finns här:
http://www5.idrottonline.se/KorpforeningHaningeKorpen/Lagidrotter/Fotboll/Inbjudan2016/
Med detta hoppas jag att de ensamkommande inte bara ska komma socialisera med varandra och
med mina vänner utan att de även ska kunna få möjligheten att få vänner/kontakter i
motståndarlagen då Korpen inte är blodigt allvar. Men framförallt får de prata svenska med
svenskar.
Jag hoppas ni tycker det här verkar intressant. Jag hoppas även att ni har möjlighet att hjälpa till
på något sätt då detta trots att det inte handlar om några stora summor så är det ganska mycket
pengar för mig som privatperson.
Med vänlig hälsning,
Javier Esparza
Mail: javilatorre80@gmail.com
Tele: 0707978675

