
SKOL-IF Ali Al-twwalee 

Allt började med ett brinnande intresse för fotboll med en 
önskan om att bli proffs en vacker dag. Så jag bestämde 
mig för att göra allt så jag kan uppnå det. Allt handlade om 
fotboll på min fritid. En dag i skolan så kom Malin och 
berätta om en kurs som heter (unga leder unga) där man får 
lära sig att leda unga . Det va en bra chans för mig att få 
andra att uppnå deras mål därför sökte jag till den kursen 
med hjälp av att fylla på enkäten. Därmed fick jag träna små 
barn i skolan inom skol-IF och det gjorde att jag blev mycket 
mer säker på mig själv och mig som ledare. Sedan fick jag 
en fråga av Putte om att ta en kurs för att leda små barn 
inom fotbollen. Det blev jag otroligt glad över och tacka ja. 
Därmed fick jag träna små barn i skolan och utanför skolan 
på fotboll och dessutom få betalt för de. Jag utvecklade mig 
mer och mer för varje gång jag träna små barn. Ibland när 
man kollar på andra och ser dom göra ett misstag som man 
själv vet att man kan göra så tar man åt sig och ändrar på 
det. I skolan börja många se upp till mig som en förebild och 
det gör att man måste visa mognaden och visa dem de 
rätta. Det gjorde mina lärare otroligt stolta. Jag fick många 
erbjudanden om att ta kurser så småningom och dom 
kurserna gjorde mig mycket bättre som ledare. Det bästa av 
allt var att allt detta kommer stå i mitt CV i framtiden som göt 
att jag får större chans att få ett jobb som jag söker in till. 
Jag blev erbjuden ett jobb i Årsta FF som fotbollstränare och 
det var en av de bästa sakerna som hänt mig. Idag så tränar 
jag små knattelag i Årsta FF och tränar själv.  

Ali Al-twwalee


