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: Fahrim Shirinzade
: Surahammar kommun

Hur gick det? Beskriv vad ni gjorde och hur!
Om jag ska bedöma allt i sin helhet så gick det gaska bra, det gäller bara att komma in i det hela
bara. Som sagt hade jag ett mål att få så många så möjligt prova på basket så möjligt att folk skulle
inse hur kul det är med andra sporter. Så jag tränade olika åldersgrupper och lärde ut dem det
enklaste kunskaperna man behöver inom basket. Vi tränade både intensivt men hade det kul
samtidigt, det är nog nyckeln till en bra träning tror jag.
Blev det som ni tänkte? Nådde ni målen?
I början kommer alla problem upp mot en och man kan lätt tappa orken att fortsätta hela projekten.
Men jag tycker att allt blev som jag hade tänkt mig om man ser bort från det som kom upp från
början. Men tillslut ordnade allt sig och jag förstod att den enda som kan hjälpa mig var jag själv.
Samma sak med målet. Jag tror att många ungdomar blev inspirerade och nyfikna. Och det
viktigaste av allt, verkligen tyckte om allt, så nu gäller det bara att fortsätta och söka möjligheter
för en riktig förening.
Hur lyckades ni engagera målgrupperna (ungdomar och andra på er ort)?
Jag började med att göra en massa reklamblad som jag sedan delade ut samma dag, dem var
överallt, i affärer, i brevlådor, gav ut till alla helt enkelt. Men sen en kväll när jag var ute och
spelade träffade jag på ett par killar som också skulle spela på samma plats. Där såg jag min
möjlighet och berättade direkt hut det var och att jag skulle håla en basketlektion. Han tackade ja
till erbjudande och lovade att få med sig sina vänner på grund av att dom också var basket
intresserade. Så mitt tips är att få direkt kontakt istället för att sita hemma och hoppas på ett samtal.
Vad har ni lärt er?
Jag har lärt mig att den bästa hjälp du kan får är från dig själv. Jag menar folk kan hjälpa dig och ge
en massa vilseledande vägledningar men i slut endan är det du som får lösa allt, så lita bara på dig
själv och hoppas inte på något lätt.
Vad skulle ni göra annorlunda om ni gjorde det igen?
Jag skulle framför allt börja med att kontakta alla som behövdes kontaktas innan alla gick på
semester. Det gjorde allt lite svårare kan man säga. Och en till sak som jag skulle vilja ändra på är
nog att lägga om mina timmar jämt fördelat genom alla veckor, så att man inte jobbade för mycket
en dag och den andra var det mindre jobb att göra.
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Andra som vill göra något liknande – vem kan de kontakta?
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