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Streetfodbold skaber fællesskab og sammenhold i Viby

Sekariae Adar, Michael Tagesen og Hamadi Oday på streetfodboldbanen på Præstevang i Viby, hvor der bruges mange
timer. Den tredje arrangør af streetfodboldturneringen - Abdellah Belgacem - kunne ikke komme til interview og
fotografering.

Streetfodbold skaber fællesskab og
sammenhold i Viby
Præstevang Street Elite bruger præmiepenge på at arrangere fodboldturnering for børn
Af Kim Skovrup Andersen

Trekløveret Hamadi Oday, Sekariae Adar og Abdellah Belgacem bruger på flere måder bolden. De spiller alle
streetfodbold i Præstevang-området i Viby og er blevet så dygtige til det, at de vinder turneringer i ny og næ. I
november i 2018 spillede de sig så til tops i en stor turnering med deres hold Præstevang Street Elite, hvor der
var 5.000 kroner til vinderholdet. De penge er nu blevet brugt til at holde en turnering i lokalområdet forleden.
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"Turneringen var en stor succes med masser af fodboldspillere, der havde en fed dag med fodbold, pizza,
præmier og hygge. Alt sammen arrangeret af de unge drenge, der gerne vil give noget af det videre, som de
selv har haft så meget glæde af, nemlig fodbold og fællesskab," fortæller Michael Tagesen.
LÆS OGSÅ (HTTP://AARHUS.LOKALAVISEN.DK/NYHEDER/2019-09-16/-HIP-HIPHURRA-POUL-F%C3%A5R-DRONNINGENS-FORTJENSTMEDALJE-FOR-46%C3%A5RS-TRO-TJENESTE-5769981.HTML)
Hip hip hurra: Poul får Dronningens Fortjenstmedalje for 46 års tro tjeneste
(http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-16/-Hip-hip-hurra-Poul-f%C3%A5r-DronningensFortjenstmedalje-for-46-%C3%A5rs-tro-tjeneste-5769981.html)
Han er opsøgende projektkoordinator i Boligforeningen Præstevang og Ung i Aarhus og er glad for, at en flok
store drenge af anden etnisk herkomst har valgt at bruge de penge, de har vundet i en turnering på at glæde
andre og selv stå for at arrangere turneringen med god hjælp fra Frivilligcenter Aarhus.

Til Præstevang Street Elites stævne forleden dukkede der en stor flok drenge op.

"Det var en dejlig følelse både at vinde turneringen og arrangere en turnering for andre. Der gik lige et stykke
tid, inden vi fik det arrangeret, men det gik virkelig godt," fortæller 18-årige Sekariae Adar, der i øjeblikket tager
et sabbatår efter gymnasiet.
Han har lært 20-årige Hamadi Oday at kende gennem streetfodbolden i Viby, og de er begge uddannede
streetfodbold-instruktører hos DGI.
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Mere fri

aarhus.lokalavisen.dk/aarhus_syd/2019-09-19/-Streetfodbold-skaber-fællesskab-og-sammenhold-i-Viby-5781430.html

3/8

19.9.2019

Streetfodbold skaber fællesskab og sammenhold i Viby

"Der er mere gang i streetfodbold end almindelig fodbold på græs, og så føler man sig mere fri og kan meget
hurtigere skifte position på banen," forklarer Hamadi Oday, som arbejder i en tøjbutik i Hasselager, når han
ikke spiller streetfodbold eller FIFA på Playstation.
"Fodbold er bare det store omdrejningspunkt hernede," fastslår Michael Tagesen om fællesskabet i
Præstevangen på Kaj Munks Vej i Viby, som har navnet 'Mellemrummet' med 11 år på bagen.
De håber på, at andre unge vil få glæde af streetfodbold og opleve det fællesskab og sammenhold, de selv har
haft gennem ti år. Ønsket er at aflevere bolden videre, så det positive fællesskab omkring fodbolden kan leve
videre i Præstevangen, når de flytter derfra.
"Det kunne være rart, hvis der er nogen, som er klar til at tage over, når vi ikke spiller her mere," siger Sekariae
Adar, der håber at kunne gentage et lignende stævne til foråret.
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MEST LÆSTE
Fire kvinder fik stjålet deres mobiltelefoner på bar i Aarhus (http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2019-09-16/-Firekvinder-fik-stj%C3%A5let-deres-mobiltelefoner-p%C3%A5-bar-i-Aarhus-5774460.html)
Varm fisk og gris i affaldssække: (http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-17/Varm-fisk-og-gris-iaffaldss%C3%A6kke-D%C3%A5rlig-hygiejne-hos-restaurant-p%C3%A5-lystb%C3%A5dehavnen-5789557.html)
Dårlig hygiejne hos restaurant på lystbådehavnen (http://aarhus.lokalavisen.dk/nyheder/2019-09-17/Varm-fisk-oggris-i-affaldss%C3%A6kke-D%C3%A5rlig-hygiejne-hos-restaurant-p%C3%A5-lystb%C3%A5dehavnen5789557.html)
Røvere kom ind i Aldi med stor køkkenkniv: (http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2019-09-16/R%C3%B8vere-kom-indi-Aldi-med-stor-k%C3%B8kkenkniv-Ved-du-hvem-de-er-5778634.html) Ved du, hvem de er?
(http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2019-09-16/R%C3%B8vere-kom-ind-i-Aldi-med-stor-k%C3%B8kkenkniv-Ved-duhvem-de-er-5778634.html)
Retsreportage: Hustru anmeldte flere overfald, før hun blev stukket ihjel med kniv
(http://aarhus.lokalavisen.dk/112/2019-09-17/-Retsreportage-Hustru-anmeldte-flere-overfald-f%C3%B8r-hun-blevstukket-ihjel-med-kniv-5783338.html)
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