Chicago

Flera spelare i Chicago Force blev uttagna till Team USA inför världsmästerskapen 2013. USA vann guldet.

I Chicago pendlar vädret en hel del från dag till dag. Chicago Force tränar oavsett om det är snöstorm eller strålande sol.

Yesenia Alvarez är en av lagets nya spelare för säsongen, en

Stadens
Bild och text: Tina Skiöld
Det är matchdag. Solen skiner och det är en av de varmaste
dagarna Chicago haft sedan november. Laget Chicago
Force, USA:s bästa kvinnliga lag i amerikansk fotboll, spelar
sin första hemmamatch för säsongen. Några av spelarna står
och sparkar lite vanlig fotboll utanför omklädningsrummet.
Andra tejpar om fotleder och handleder för att hålla gamla
skador på plats. Musiken startar i omklädningsrummet och
dagen är i gång på riktigt.
– Det bästa med fotbollen är när spelet fungerar. Då går
det inte att stoppa oss, säger Dawn Pederson som spelar sin
åttonde säsong i laget.

Laget har oftast inga egna omklädningsrum. På bortamatchen mot Detroit fick spelarna använda herrarnas.

Kvinnor som utövar USA:s största sport är inte vanligt. Bill
Smith har varit med och tränat Chicago Force sedan starten
2002:
– Jag är så imponerad av de här tjejerna. De blir inte
introducerade till fotbollen på samma sätt som killar. Det
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rookie. Hon trodde inte att det fanns möjlighet för henne att spela amerikansk fotboll innan hon hittade Chicago Force.

osynliga elitlag
ses inte som ett alternativ för dem.
I år har laget nya uniformer. De flesta av spelarna har
stora problem med de nya byxorna, som är sydda för killar,
utan höfter och rumpa.
– Oh my god! De är så tajta. Jag förstår inte hur jag fick
på mig dem sist, skrattar Jeanette Gray medan hon krånglar
på sig byxorna.
Familj och vänner sitter på läktaren och väntar. Motståndarna, Indy Crash från Indianapolis, är redan på plats
och värmer upp. Från högtalarna ekar ”We are the Chicago
Force. We are the national champions” över planen och
in till omklädningsrummet. Tränare Adam Lewandowski
vrålar:
– Det här är stunden ni väntat på. Gå ut och visa dem
vilka mästare ni verkligen är.
Den här matchen skiljer sig från den som var förra helgen.
Motståndarlaget är tuffare. De tacklar hårdare. Chicago
Force har problem med att få spelet att flyta. Redan efter

de första minuterna kommer Brandy Hatcher inspringande
till sjukvårdarna och säger att hon blöder någonstans i
ansiktet. De undersöker henne och ser att tandskyddet har
släppt. Hon har bitit igenom läppen, och får rådet att åka till
sjukhuset för att sys. Då skulle hon missa resten av matchen.
Efter en stunds plåstrande drar hon på sig hjälmen och
springer ut på planen igen. Brandy har spelat i Chicago
Force i fyra säsonger, och hon jobbar som sjuksköterska till
vardags. Hon är en tuffing på fotbollsplanen.

Kellams, sportchef på tidningen Chicago Tribune.
Chicago Force är elitlaget som inte syns. Mike Kellams
berättar att tidningen skrev om laget för fem år sedan. Sedan
dess har det inte skrivits något om dem. Inte ens i höstas, då
de blev mästare i ligan Women’s Football Alliance.
– Män är större än kvinnor, de hoppar högre, de springer
snabbare. Det är inte en åsikt, det är bara fysik. Det är så det
är. Man vill se de som är bäst, den högsta ligan, de bästa av
de bästa, säger Mike Kellams.

Spelarna i Chicago Bears, stadens herrlag, blir ofta
miljonärer på att spela fotboll – till skillnad från damerna
som får betala utrustning och resor till bortamatcher själva.
För en kvinna är det inte möjligt att spela amerikansk fotboll
på elitnivå och få betalt.
– De riskerar frivilligt att utsätta sig för de skador som
kan ske då man spelar fotboll. De betalar för att riskera att
få sitt knä skadat under en match. Det är konstigt. Men
när man älskar något gör man konstiga saker, säger Mike

Trots problemen vinner Chicago Force även säsongens
andra match med stor poängskillnad. Laget samlas på
planen och skriker ut sina slagord: ”Force, Family, Finish”.
– När vi säger det, menar vi verkligen familj. Vi offrar
mycket och tar oss tid att vara med i laget, och då blir det som
en familj. När vi säger Finish menar vi att vi alltid avslutar
det vi startar. Vi ger aldrig upp, säger Dawn Pederson.

Chicago

Chicago Force startar säsongen 2014 med nya uniformer. Liz Okey (som tittar upp), och de andra, har fixat sig för lagfotografering.
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