Assyriska IK Dam
Tack för sponsringen/bidraget vi fick förra året, här kommer en redovisning på vad vi har
åstadkommit under 2015.
Vi i Assyriska IK Jönköping har haft den stora äran att få starta upp ett nytt Damlag. Vi har haft
en massa duktiga och ambisösa tjejer som vill och kan spela fotboll, så vi tog chansen tillsammans
för att börja långt och lyckosamt samarbete.
Vår målsättning är att ha ett framgångsrikt Damlag som representerar Assyriska IK Jönköping
efter bästa förmåga och att värna om det Assyriska varumärket. Vi ska arbeta idrottsligt och
socialt med en föreningsverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Vi har som föresats att
alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädje i föreningsverksamheten.
Ledstjärnan för vårt arbete ska vara målmedvetenhet, uthållighet, ödmjukhet och ärlighet.

Damlaget har haft träningar utomhus 2ggr/veckan har även varit med i serien med 9st matcher
spelande. Vi har för närvarande 25st aktiva spelare, med en majoritet av tjejer med Assyriska
bakgrund.
Laget har även träffas utanför plan för samkvällar samt varit iväg för att titta på damfotbolls
match i allsvenska bla i Linköping, vi anser att det är mycket viktigt att få ihop laget så att känslan
att samhörighet blir starkare.
Under samkvämkvällarna har vi väldiga variationer på aktiviteter och lärgrupper, så som spel,
lekar, integration i samhället, om droger, tobak, alkohol samt vänskap, fritid, skola och utbildning
mm.
Vi är mycket stolta över våra tjejer och kommer att fortsätta att stötta och utveckla detta damlag.
Assyriska tjejlag
Vi har numera även ett tjejlag som är mellan 7 till 14 år gamla. Där har intresset varit väldigt stort
och vi har över 30 tjejer som numera tränar aktivt 1 till 2 gånger i veckan, så som utvecklingen
går dem så kommer vi att till 2016 behöva skapa två lag utav dessa. Vilket gläder oss att intresset
är så stor för den målgruppen.
Även detta lag har jobbat med att få ihop gruppen skapa trygghet, samhörighet och att alla skall
tycka att det är kul med tillhörigheten i Assyriska.
Även för dessa har vi skapat andra aktiviteter utanför fotbollen bla övernattningar i föreningen där
lekar, film och mat lagades tillsammans.
Vi var även värdar på Öxnehagadagen där vi anordnade en cup endast för tjejer som blev lyckad
planen är att detta kommer vara ett återkommande inslag på Öxnehaga dagen framöver.
Sommar Fotbollsskola 2015
Nytt för i år var även Assyriska Öxnehagas fotbollskola under sommarn, detta var riktad till barn
från 2 olika segregerade bostadsområden Öxnehaga samt Österängen.
Detta sammarbete är något som Assyriska anser vara väldigt givande och viktigt, samt något att
bygga vidare på i framtiden.
Vi startade igång denna verksamhet v. 26 i Österängen och v 27 fanns verksamheten i Öxnehaga,
vi hade ca 26 barn deltagare som vi erbjöd att sparka boll Mån - Fred kl 10.00 - 15.00.

Vad som är minst lika viktigt att nämna var att vi hade 18 st feriepraktikanter både killar och tjejer
från vara andra ungdomslag som vi sysselsatte genom att ge dom jobb som fotbollstränare och
unga förebilder för barnen under fotbollskolan.
Fotbollskolan ordnade med smörgås och dricka till alla barnen vi vet av erfarenhet att många barn
ej får i sig fruskost av dvs olika skäl därför ansåg vi att det var viktig att vi erbjöd dom frukost.
Som avslutning fick samtliga deltagare med sig en t-shirt, vattenflaska, fotboll och ett diplom.
Framtiden
Våra framtidsplaner är att utveckla vår verksamhet med fler lag och många fler ungdomar och
speciellt tjejer.
Vi vill kunna erbjuda barn och ungdomar fotbollen som ett redskap. Dels för att hålla dom aktiva
men även för att arbeta med frågor så som integrering i samhället, hur man motverkar
ungdomsbrottslighet och utanförskap och även att man kan faktiskt säga nej till alkohol och
droger.
Vi vill bli en viktigare faktor på Öxnehaga och även Österängen när det gäller barn och ungdomar
för att skapa aktiviteter och fritidsintressen. Att vara tillhands och på plats när fotbollsplanerna
och fritidsgårdarna har stängt, genom att patrullera och att synas minst en gång i veckan. Med
detta vill vi skapa en trygghet för alla i dessa områden.
Därför vänder vi oss till Er i hopp om att kunna hjälpa till i vår strävan att uppnå detta.
Här nedan bifogar vi även bilder från föregående år!
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