– Aner ikke hvor jeg hadde vært i dag
hvis det ikke hadde vært for gatelaget.
Det kunne gått fryktelig galt.

TAKKNEMLIG: Amel Duzic har alltid vært glad i fotball og er takknemlig for å kunne
være en del av Frams gatelag. Foto: Louise Samnøy
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Amel Duzic takker Frams gatelag for at han er der han er i dag. Nå selger Larvik By
pepperkakehus til inntekt for fotballaget.
– Har alltid vært interessert og spilt fotball, og da jeg flyttet ned på Torstrand
fikk en kompis fra skolen meg med hit. Etter det har jeg koste meg. Jeg trives
veldig godt, sier Amel Duzic.
Det er rett før trening. Som vanlig sitter gatelaget rundt frokostbordet. Matmor Inger
Anne Faugstad disker opp. Eggerøre, skinke, og agurk. To ganger i uken møtes laget
her i Framhallen, for å snakke og spise, men først og fremst for å spille fotball.

– Vi burde egentlig spilt ute, men da hadde vel ingen møtt opp. Så det får bli inne nå
på vinterstid, humrer trener Lars Bakkerud.

Lavterskeltilbud
Han har trent laget siden oppstarten, i begynnelsen av september i fjor.
– Det var Petter Belsvik (tidligere trener for Frams elitelag) som ville starte dette
her for litt over ett år siden. Så fikk han Torgeir Larsen (eks-narkoman) og meg
med på laget. Fram har hatt en del prosjekter som går på inkludering og så
videre, og da følte vi at det var naturlig å ta med denne biten i det. Fram er en
gammel arbeiderklubb og har alltid vært et sted man ønsker å ta vare på
hverandre, sier Bakkerud.

FROKOSTBORDET: Fra venstre: Tom Robert Nilsen (oppmann/materialforvalter), Inger
Anne Faugstad (matmor), Per Erik, Lars, Espen, Henning Tallakstad (eiendomsmegler),
Amel og Lars Bakkerud. Foto: Louise Samnøy
Gatelaget samarbeider med Frelsesarmeen og har tett kontakt med rusteamet i
kommunen.
Totalt har cirka 30 personer benyttet seg av lavterskeltilbudet som ble opprettet for
rusmisbrukere, tidligere misbrukere og mennesker med sosiale utfordringer. Jevnlig
kommer det en gjeng på 8–14 fotballspillere. Amel er en av dem. Han kom til Norge
som 10-åring som følge av krigen i Kosovo. En krig som har satt dype spor.

– Jeg har sett altfor mye. Det er årsaken til at jeg tenker på fotball istedenfor
det som har skjedd. Jeg prøver å tenke på noe positivt og noe bra i livet. Gud
veit hvor jeg hadde vært i dag hvis det ikke hadde vært for gatelaget og Lars.
Det kunne gått galt. Det har hjulpet meg utrolig mye, Jeg syns det er fantastisk
å ha et sted å samles istedenfor å gjøre noe som du kan angre på. Det er
fantastisk at vi møtes her, spiser og spiller fotball. Vi er venner alle sammen, vi
er et lag, sier Amel.
– Vi ønsker flere spillere som har mulighet. Behøver ikke føle noe press på å være god
eller ikke god. Og vi vil gjerne få inn flere jenter også.

Selger pepperkakehus for gatelaget
Det er på tide å skifte til treningsklær og gå ned i hallen. Etter oppvarming er det «Per
i midten» og skyting på mål. Amel er en av dem som er kjapt ute på banen.
– Jeg gleder meg til hver gang det er treninger og kamper. Det er nesten så jeg
ikke får sove. Det gir en god mestringsfølelse å være med her, sier han.
Laget deltar også i turneringer og i østlandsserien for Gatelag. Nå ønsker Larvik By
bidra til at gatelaget kan få egne reisedrakter som kan benyttes på bortekampene. I
år vil nemlig pengene fra pepperkakebyen gå til gatelaget. Prosjektet ble startet opp i
fjor og går ut på å selge pepperkakehus og gi pengene til et veldedig formål i Larvik. I
fjor fikk Larvik By inn 45 000 kr som gikk til Redd Barna.
– Vi ønsker å støtte gode lokale prosjekter og gi til de som kanskje går litt under
radaren. Det er litt av formålet. Å gi til de som ikke nødvendigvis får så mye
hjelp ellers. Sånn konkret så håper vi at vi får inn nok penger til å øke
reisebudsjettet deres litt og at vi kan lage reisedrakter, sier leder i Larvik By,
Paal Espen Wingaard.

PEPPERKAKEBY: Paal Espen Wingaard viser frem pepperkakebyen i Larvik. Foto: Kjersti
Bache

– Det hadde vært fantastisk. Det er litt med den «vi»-følelsen å gjøre. Det er fornuftig
at det går til konkrete ting. Viktig for oss som driver det at dette er penger som går til
disse her, responderer Bakkerud.
Med seg på laget, i år som i fjor, har Lavik By fått med seg Privatmegleren som tross
alt har god erfaring med å selge hus. Deres oppgave er å selge husene.
– Budrunden startet på mandag avsluttes på fredag. Det var veldig mange som
ga i fjor. Markedet ellers er litt roligere i desember, så det er fint med litt påfyll
av pepperkakehus. Jeg tror nesten vi kommer til å selge flere pepperkakehus
enn vanlige hus i desember, sier eiendomsmegler Henning Tallakstad i
Privatmegleren

