
Sola fotballs nye lag skal være tilrettelagt for alle som har lyst til å delta.

Her kan alle være med på laget

Tone Kristin Larsen, Therese Selvig og Petra Agnete Johansen ønsker alle velkomne på fotballtrening. - Her er det ingen topping av laget, og vi skal finne en plass for
 alle, sier de.
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FOTBALL: Det nyetablerte laget er et samarbeid mellom Sola fotball og avdeling 
tilrettelagt fritid i kommunen. Første trening er i morgen, fredag.
- Alle som har lyst til å være med på et fotballag må stille opp utenfor klubbhuset med 
fotballsko og leggbeskyttere. Det eneste vi satser på er idrettsglede og lek med ball, sier 
Therese Selvig i Sola fotball, som skal trene laget sammen med Svein Erik Joa.

Inkluderende

Laget skal være for folk i alle aldre som kjenner at de faller litt utenfor på ordinære 
fritidsaktiviteter.
- Vi har aldri gjort dette før, så veien må bli til litt mens vi går. Det blir spennende å se 
hvor mange som dukker opp på første trening, sier Selvig.
Fagleder Tone Kristin Larsen og fritidsveileder Petra Agnete Johansen har sett at det 
finnes et behov for et tilrettelagt lag.
- Vi ser at flere med nedsatt funksjonsevne og/eller psykisk utviklingshemming faller 
utenom de ordinære fritidsaktivitetene, og enkelte føler seg ensomme. Det kan også 
være en utfordring blant denne gruppen at flere er inaktive, og at de sliter med det sosiale 
samspillet med andre. Det å være del av et fotballag er midt i blinken for å øve seg på alt 
dette, sier de.



Turnering i mai

I Rogaland har Djerv 1919, Viking, Hana, Vardeneset og Eiger tilrettelagte fotballag. Lagene 
spiller ikke serie, men deles inn i tre nivåer og samles til turneringer flere ganger i løpet av 
sesongen.
- Vi ble invitert til turnering allerede neste helg, men det følte vi var litt kjapt. Vi satser heller 
stort mot «Superlekene» i Stavanger i mai, sier Selvig.
Hun har allerede spilt inn til kretsen at Sola fotball ønsker å arrangere en stor turnering i 
2018.

Hva blir navnet?

Selvig er opptatt av at det nye laget skal bli en integrert del av Sola fotball, og at spillerne 
skal ha et eierskap til klubbhuset og stadion.
- Vi vil at de skal ha lyst til å komme hit og se på A-lagskamper, eller dukke opp utenom 
trening og spille litt ball, sier Selvig.
Håpet er at det nye laget skal gjøre Sola til en enda mer inkluderende klubb, og at det skal 
få en positiv effekt også på de andre lagene.
På første trening vil spillerne få utdelt luer med klubbens logo, og annet nødvendig utstyr - 
utenom fotballsko og leggbeskyttere - vil også klubben sørge for. Noe av det første de skal 
gjøre som lag er å bestemme seg for et navn.
- Dette er noe vi skal avgjøre i fellesskap. Det blir spennende å se hvilke forslag spillerne 
har, sier Selvig.
Både hun, Larsen og Johansen håper at flest mulig vil prøve seg.
- Hvis noen lurer på om dette kan være noe for dem, oppfordrer vi dem til å komme og 
prøve, sier Larsen.
- Det finnes mange roller som skal fylles på et lag. Om noen ikke kan være med å spille, så 
kan de fylle opp vannflaskene eller være heiagjeng. Vi skal finne en plass til alle, legger 
Selvig til.
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