
 
 
WALAA QASIM 
Fra fodbold i Syrien til håndbold i Vejle HK

 
 

 
 
 

SPILLERPROFIL: 
Navn: Walaa Qasim 

Alder: 17 år  

Hold: Vejle HK /17 Piger A 

Position på banen: Målmand 

Træner: Ronny Kert 

Håndbold idol: Mikkel Hansen 

 
For 4 år siden kom Walaa til Danmark. Det blev begyndelsen til en ny 
kultur, et nyt sprog og en ny sport. 

Jeg møder Walaa en mandag aften i DGI huset, hvor hun sammen 
med sit U-17 hold, har vundet en komfortabel sejr over pigerne fra 
Balle Efterskole. En glad pige, der fortæller mig hvor hendes lyst og 
drive til håndbolden kommer fra. 

Walaa kommer fra Syrien, hvor hun i sin fritid spillede fodbold. Da hun 
kom til Danmark, var hun meget åben og klar på at komme i gang 
med sport igen, og hun ville gerne prøver kræfter med håndbolden.  
Hun vidste, at det kunne hjælpe hende med at falde til i et nyt land, 
og det ville kunne hjælpe hende til et nyt socialt netværk og 
fællesskab. 

Efter et par gange til træning, blev hun ved en tilfældighed sat på 
mål, og da hun kunne lide udfordringen, er det på den post hun 
siden har udviklet sine kompetencer. 

Det kræver mod og vilje at starte på målmandsposten som 
teenager på 12-13 år - Walaa havde begge dele og nyder fortsat at 
udvikle sig og lære.  

De 3 ½ år hun nu har spillet i Vejle HK, har håndbolden også givet 
hende noget uden for banen, som hun kan bruge i sin hverdag.  
Som hun siger: “Det at ville vinde, et godt kammeratskab og et 
social netværk kan meget hurtigt overføres til andre ting.” Ting, som 
hun i sin hverdag som elev i 10. klasse støder på og løser gennem 
disse erfaringer. 

Walaas familie er alle glade for sport, så der er stor opbakning fra 
hele familien, og de møder gerne op i DGI huset for at se Walaa 
spille kamp. 

I sidste sæson var Walaa hjælpetræner for de yngre spillere, men 
det har hun måtte slippe i denne sæson pga. tidspres.  

Tak til Walaa og hendes familie for at fortælle deres historie - vi 
glæder os til at se jer på banen og i hallen!  

Vi ses i hallen. 
  


