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Trondheimsdamene vant for 10 gang på rad

Døvefotballen for damer på fremmarsj
9.2.2006 av Yngve Haavik

Damefotballen for døve når stadig nye høyder. Og nå har NFF og Døveutvalget sluttført innholdet i
samarbeidsavtalen.

 

SUVERENE: Trondheim Døves Idrettslag vant nok en gang, men det gror godt i døvefotballen for damer...
 

I helgen ble Døvemesterskapet i innendørsfotball arrangert av Ålesund Døves Aktivitetsklubb. Trondheim Døves
Idrettslag viste seg igjen å være det beste laget og tok seieren for 10 året på rad. Men det som gleder leder Geir Frode
Lunden i Døveutvalget i NFF mest, er at damefotballen for døve er på fremmarsj.

- Nivået blir bare jevnere og jevnere, og spesielt på jentesiden har vi hatt en stor økning i antall spillere de siste
årene, sier Geir Frode Lunden til fotball.no.

På herresiden vant Oslo A etter en tøff og spennende finale, og Lunden er svært fornøyd med arrangementet. 10
herrelag og fire damelag deltok i turneringen.

- Det er ingen grunn til at døve ikke skal bli god i fotball. Vi kommuniserer med tegnspråk, og da er det viktig å få
kontakt via vinkelen på armen. For det hjelper jo ikke å skrike, sier Lunden og ler.

- Fotball for alle  

Norges Fotballforbund (NFF) overtok totalansvaret for døvefotballen fra 1.juli 2002 etter Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbund (NFI). Som et resultat av dette er det inngått enn samarbeidsavtale mellom Norges Fotballforbund og
fotballklubber for døve som gjelder fra 2006 til 2007.

- Begge parter er meget fornøyd med avtalen, og vi ser frem til et spennende samarbeid til beste for døvefotballen i
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Norge, sier Lunden.

Som sammen med tre andre medlemmer i Døveutvalget har som hovedoppgave å utvikle døvefotballen i Norge, samt å
representere overfor NFFs organer med eget budsjett og økonomi.

Inkluderingsansvarlig Anders Krystad i NFF er glad for at avtalen nå er på plass, og gleder seg spesielt over den fine
utviklingen døvefotballen er inne i.

- Fotball skal være for alle, og det påhviler både NFF, kretsene, klubbene og Døveutvalget å legge best mulig til
rette for at enda flere døve får et fotballtilbud, sier Krystad.

Les resultatene fra turneringen her

Les mer om døvefotball her

Kilde : www.fotball.no
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