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Start   Italien   La Curva   Damförbundets ordförande sparkas

Klipp från FanTV.se

Damförbundets ordförande sparkas
"Det måste vara slut på såna här idiothandlingar" säger den nyblivne italienske
mästaren Stephanie Öhrström.

Felice Belloli var ordförande för la Lega
Nazionale Dilettanti (LND) som är de lägre
herrseriernas och damseriernas förening. Och
det var i ett möte i LND som Belloli sade att "vi
kan inte alltid prata om att ge pengar till de här
lesbiska". Belloli är inte den förste som uttalat
sig nedsättande om kvinnlig fotboll. Italienska
förbundets ordförande Carlo Tavecchio har
tidigare jämfört damfotboll och handikappidrott.

Så här sa Stephanie Öhrström strax innan
beskedet om att han fått sparken:

Först, stort grattis till Scudetton!

 Tack så mycket, äntligen!!

Hur känns det så några dagar efteråt?

 Det känns grymt härligt. Serie A har aldrig varit
såhär jämn och det är helt fantastiskt att vi kunde ta hem det, i sista matchen för året
med!

Ni fick ett härligt mottagande på Bentegodi i matchen mot Empoli?

 Att bli mottagna  på det sättet vi blev på Bentegodi var helt fantastiskt. Curva Sud är
helt underbar och det var kul att se mottagandet de gav oss!

Nu blir det Champions League på Bentegodi.

  Nu väntar champions! I maj månad ska ledarstaben och föreningen ha klart sin
struktur och plan inför nästa säsong och sedan ska vi sätta oss ner och se över
framtiden. För att göra bra ifrån oss behöver vi förstärka och det ska bli intressant att
se vad de lägger fram.

Men, allt det här har försvunnit i periferin i och med Belloliaffären..

Ja, tyvärr kommer det lite i skymundan, i alla fall i media. Så även CLfinalen.
Tråkigt, men samtidigt så är det bra att det kommer upp ordentligt

Är du förvånad, egentligen, över hans uttalande, sett till statusen för
damfotbollen i Italien.

 Tyvärr blev jag inte förvånad. Han är bara en av många som tänker så och
förmodligen är det heller inte första gången han vräker ur sig något sådant. Hoppas
det är sista gången det hänt i alla fall!

Hur har det tagits emot i Italien?

  För en gångs skull så har det blåst upp ordentligt. Det är lätt att sådana här
kommentarer tas lätt i ett land där jämställdhetsfrågan fortfarande har lång väg att gå,
men det snackas överallt om det.

Spanien besegrade
Italien i Costas debut

Vackert anfall när Pedro
öppnar målskyttet

Mäktiga hyllningen till
Aragonés

Sammandrag: Hamilton
starkast  tog pole
position…

Ericsson: "Kommer bli
tufft"

16:10 (20150522)  Läst 664 ggr
Damförbundets ordförande sparkas

09:00 (20150522)  Läst 1867 ggr, 4 kommentarer
VV: Kineser köper korplag

22:48 (20150519)  Läst 1886 ggr
Betyg & statistik omgång 36

08:15 (20150517)  Läst 2991 ggr, 5 kommentarer
"Ingen i Italien vill se Juventus i final"

10:30 (20150515)  Läst 2987 ggr, 1 kommentarer
VV: Släkten värre än någonsin

20:11 (20150512)  Läst 1523 ggr
Betyg & statistik omgång 35

LIGANYHETER MEST LÄSTA MEST INLÄGG

14:50 (Verona  idag)  Läst 18040 ggr, 1 kommentar
Notizie dal Paradiso:Toni och Mandorlini kvar…

12:36 (Bologna  idag)  Läst 139 ggr
BolognaVirtus Lanciano 10: Viktiga poäng i…

12:10 (Inter  idag)  Läst 290 ggr
Inför GenoaInter – Sista chansen för…

11:31 (Juventus  idag)  Läst 590 ggr
Inför JuventusNapoli: Avslutningsfest!

06:05 (Napoli  idag)  Läst 474 ggr
Fortsatt jakt på CLplats i Turin

16:10 (Italien  igår)  Läst 663 ggr
Damförbundets ordförande sparkas

13:37 (Verona  igår)  Läst 487 ggr
Krönika: Some Settisfaction, but....

09:00 (Italien  igår)  Läst 1867 ggr, 4 kommentarer
VV: Kineser köper korplag

22:15 (Lazio  21/5)  Läst 913 ggr
Lazio Juventus 12..bitter förlust

19:10 (Milan  21/5)  Läst 2600 ggr, 2 kommentarer
Det italienska landslaget

17:34 (Juventus  21/5)  Läst 1452 ggr
Spelarbetyg Juventus  Lazio 21

00:21 (Juventus  21/5)  Läst 2450 ggr
Lazio 12 Juventus: Dubbeln!

20:00 (Milan  20/5)  Läst 39259 ggr
Milanellt: En kärleksförklaring till…

10:16 (Juventus  20/5)  Läst 2685 ggr
Inför Juventus Lazio – Final i Coppa Italia,…

09:02 (Lazio  20/5)  Läst 2081 ggr
Inför Lazio  Juventus: Finale!
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SvenskaFans lexikon för
fotbollsitalienska
Har du undrat vad det är för termer som de italienska
fotbollskännarna ibland svänger sig med? I vårt Calcio
lexikon hittar du svaret!
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Är det sånt här som krävs för att man ska få syn på damfotbollen i Italien tror
du?

 Tyvärr känns det lite så. Det är lätt för media att skriva om skandaler, men det hade
hjälpt oss att även skriva om det positiva. Jag hoppas hur som helst det kommer ut
något positivt för damfotbollen ur hela denna cirkusen!!

Melania Gabbiadini syns ofta i rutan nu, mer än sin bror i Napoli, hur tycker du
hon tar det?

  Meli är van att stå i rampljuset så trots att hon är en tyst person i sig så för hon
fram sina tankar med stor pondus. Hon är precis som vi förbannad och trött på att bli
representerad av någon som inte respekterar oss!

Vad har sagts runtom på olika håll om skandalen?

Som sagt så pratas det ävenallt om det. Radio, tv, tidningar och sinsemellan. T.ex.
tog Domenica Sportiva  RAI flaggskepp på söndagkvällarna   upp det det första de
gjorde i söndags och ägnade nära en halvtimma åt det. Jag är även glad att det inte
stannat i italien utan spridit sig i hela värden. På så sätt tror jag inte han kan slingra
sir ur detta, det skulle dra ännu mer skam över italien. Premiärminister Renzi har ryttit
till och sagt det får vara slut på såna här idiotiska uttalanden och den mossiga synen
och påpekade just att det är en skam. Totti har ju också varit framme och stötta som
ni kanske läst.

Att han ska avgå råder det inga tvivel om på många håll. Är det den enda
lösningen?

 Det finns inget annat alternativ än att avgå för honom. Vi kommer inte röra en boll så
länge vi är representerade av honom. Det måste vara slut på såna här idiothandlingar.

Vill damerna jobba nu för att ha en egen organisation?

 Vi vill inte vara representerade av honom och vi måste få den respekt som vi
förtjänar , han är ju trots allt vår chef. Vi pratar inte om att tjäna pengar som herrarna
utan helt enkelt ha samma sociala rättigheter. Detta är vårt jobb och vi hoppas att
detta tar oss ett steg närmre professionalism!

Du har ju varit här nere sen 2010  hur har utvecklingen sett ut, intresse och
sportmässigt?

Varje år har jag, sett till serieupplägget, sett positiva förändringar komma stegvis. Allt
från antalet tillåtna utländska spelare till att korta serien. För våra rättigheter och
synen på damfotbollen generellt har jag inte sett mycket av men jag hoppas att detta
är starten på något bättre

Hur ser ditt kontrakt ut nu, fortsättning i Verona?

Mitt kontrakt går ut nu den sista maj. Såklart tar man sig en funderare under allt detta
kaos om det är värt det. Vi får se vad som bestäms i dagarna helt enkelt. Samtidigt
trivs jag i laget, Verona och sen har vi ju även champions nästa år som varje
fotbollsspelare vill vara med om!

Tack och lycka till!

 Tackar!

0 KOMMENTARER       663 VISNINGAR
JOHAN STISTRUP
20150522 16:10:00
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Artikelkommentarer

 Du måste vara inloggad för att kunna kommentera
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Andra har även läst

Agnelli
LE FAMIGLIE DI CALCIO  Den
anrika industrifamiljen har
kopplingar till Juventus
snart 90 år bak i tiden och
är nu inne på tredje
generationens styre.

 

Berlusconi
LE FAMIGLIE DI CALCIO 
Under hans ledning har
Milan blivit den vinstrikaste
klubben sett till
internationella titlar
samtidigt som man vunnit
sju Scudetti.

» LÄS DE SENASTE 50 NYHETERNA
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Att hålla på Italien
Att hålla på Italien kan te sig underligt när man som
svensk, eller vad man nu är, sitter i ett avlångt land i norr,
långtifrån Colosseums ruiner, Pisas lutande torn eller
Milanos majestätiska domkyrka. Egentligen är det hur
naturligt som helst. Hur kan man inte hålla på Italien?

Historien om familjen Moratti
LE FAMIGLIE DI CALCIO Även om det är Massimo Moratti
som får alla rubriker nu för tiden så var det hans far
Angelo Moratti som var den som satte bollen i rullning.

Ultras styr klubbarna
SERIE A I Italien har fansen störst makt av alla, och de vet
om det. Alla vet om det. Därför agerar de därefter när det
går dåligt.
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En längtan efter
Ola. Med Göran,
"Skjorta" och
Ernst.

Så gick han gick
från 104kg till
87kg rena
muskler

Inför FC
Höllviken  IS
Halmia

Inför Real
Madrid  Getafe:
Ödegaard och
hopplöshet

Smedberg
Dalence exalterad
inför Copa
América
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