Integrasjonsprosjekt i Klæbu Innebandyklubb
skrevet av Martin Denstedt, utviklingskonsulent innebandy, NBF
Klæbu Innebandyklubb har i løpet av høsten 2015
startet et prosjekt med formål om å skape en arena
for integrasjon i kommunen. Klubben har aktivt
oppsøkt en gruppe voksne flyktninger fra Eritrea med
et tilbud om ukentlig innebandyaktivitet, med
instruktører fra klubben. Samtidig har dette blitt
annonsert som et nybegynnerkurs for voksne i
bygden, via plakater og internett (Facebook og
klubbens nettsider).
Til den første treningen kom 7 deltakere, hvorav 5
fra flyktninggruppen (Figur 2). På den andre
treningen møtte 11, og tredje gangen kom hele 22
ivrige damer og herrer – dette etter at ryktet spredt
seg, bl.a. via Facebook.
Opplegget, som har gått over 10 uker, ble utformet
for å gi en innføring i innebandy gjennom lek,
teknikkøvelser og spill, med stort fokus på det
sosiale. Kommunikasjonen på treningene har i
hovedsak foregått på norsk, så det har også gitt Figur 1: Plakaten som ble satt opp før oppstart.
språktrening for de nye innbyggerne. De første treningene ble grunleggende teknikk vektlagt, og
øktene blandet temaene ballkontroll, pasning/mottak og skudd. Etter halve kurset, ble hvert av
temaene utforsket mer systematisk, med to økter per tema. Deltakerne har gitt tilbakemelding om at
de har det morsomt og at de lærer nye ting.
Dette er første gang klubben arrangerer et nybegynnerkurs og det er også det første
integrasjonsprosjektet innenfor idrett i kommunen. Kommunens flyktningkordinator, Arnt Morten
Holmli, setter stor pris på tiltaket. «Flyktningene sier at innebandy er artig, at de kommer i bedre
form av aktiviteten og at de sover bedre på natten når de har vært fysisk aktiv. Men fremfor alt er de
veldig opptatt av å skaffe seg norske venner». Selv har Holmli også deltatt på treningene og opplever
at dette har positiv innvirkning på arbeidshverdagen: «I det daglige har jeg en administrativ rolle
overfor flyktningene og det finnes et innebygd «hierarki» i forholdet. Når vi spiller innebandy
sammen, er den forskjellen borte og når vi så møtes i det daglige har vi noe felles å snakke om – det
blir en lettere tone og samarbeidet blir enklere.»

Integrasjon blir det først når invandrere og Klæbygg møtes, og prosjektets suksess var avhengig av at
også «lokale» nybegynnere ble med. Det er gledelig å se at antall norske deltakerne har økt fra å
være to stykker på første trening, til å utgjøre godt og vel halvparten av treningsgruppen fra tredje
treningen av. En interessant iakttagelse når det gjelder de norske deltakerne, er at mange av de har
ønsket å lære mer om sporten fordi deres barn har begynt å spille i klubben.

Figur 2: Første treningen i Klæbu kulturhus.

Treningene har foregått i gymsalen i Klæbu kulturhus og kommunen har støttet opplegget ved å ikke
ta betalt for leie. Klubben har også søkt, og fått, økonomisk støtte fra Trondheim kommune, tildelt
gjennom Idrettsrådet i Trondheim. Klubben stiller med utstyr som køller, baller, vester og lignende,
så pengene vil bli brukt til å kjøpe inn målvaktsutstyr i tillegg til å finansiere eventuell deltagelse i
konkurransetilbud.

Figur 3: "Canadian fundrill" er en artig måte å spille på - ulikt antall spillere i hvert bytte.

Totalt har 37 personer vært innom kurset - 14 damer og 23 herrer - hvorav 17 eritreanere. Når kurset
startet var det 10 stykker i flyktninggruppen, men i midten av november kom 7 nye eritreanere til
Klæbu, og de ble raskt med på opplegget. Kurset har vært gratis, men deltakerne har blitt oppfordret
til å bli medlemmer i klubben. Dette har så langt generert 20 nye aktive innebandyspillere. Interessen
for å bli med videre virker stor og klubben satser på å videreføre tiltaket på nyåret. Det ser ut til at
enda 11 eritreanere skal komme og vi håper da å kunne tilby aktivitet også for dem 

Figur 4: Mange på trening! I gjennomsnitt har det vært 15 personer på hver trening i høst.

Forbundsstyret i Norges Bandyforbund er infomert om Klæbu Innebandyklubb sitt prosjekt, og er
svært imponerte. «Idretten har et integrasjonsansvar, og det er gledelig å se at Klæbu
Innebandyklubb er sitt ansvar bevisst, og at de lykkes», sier president Erik Hansen.

