IFK LULEÅ information till samtliga hushåll

VI ÄLSKAR

När du köper charkuterier från Nordchark får du produkter
av hög kvalitet och äkta norrländska smaker.
Tillsammans skapar vi en levande landsbygd.
Tack för att du väljer lokalproducerat!

Hej alla som uppskattar det
som idrotten ger i samhällsvärde
Vi kämpar på inom idrotten. Coronapandemin är en tuff motståndare. Den
tuffaste vi mött. Vi har kvar alla kostnader – men har betydligt, betydligt
minskade intäkter.
Egentligen en omöjlig kombination.
Men många ideella krafter som överträffar sig själva på ett osjälviskt sätt
får vår förening, och många andra föreningar, att bita ihop och kämpa på.
Därför är det med stor tacksamhet
och glädje som vi tackar alla samarbetspartners som i denna tidning
bidrar till ett fortsatt fotbollsintresse.
Hur mår svensk fotboll
Svenska idrottsföreningar har det
fruktansvärt tungt p.g.a. Corona pandemin.
Ja men – nu har ju regeringen hävt
publikrestriktionerna tänker många.
Men så enkelt är det inte. Svensk
fotboll behöver publik på matcherna.
Publik som köper matchbiljett och
handlar i våra kiosker. Som skapar ett
intresse och som smittar andra att bry
sig om våra fotbollsföreningar. Som
skapar stämning.
Men publiken har under de två
senaste åren skaffat sig andra vanor
(ser idrott via TV) samt upplever ändå
risken att bli smittad eller att smitta.
Därför kommer det att ta tid innan
publiken återgår till att se idrott/fotboll live fullt ut ”som det var på den
gamla goda tiden”.
Vi ska – och har gjort det som föredöme i samhället – i första hand bidra
till att minska smittspridningen. Ingen
– verkligen ingen – kan säga att fotbollen smitit från det ansvaret. Därför
hoppas vi från fotbollen att vi får ett
fortsatt förtroende från regeringen
i form av ”återstartsbidrag” för att
överleva och visa att vi på sikt behövs
som samhällsbyggare.
Hur mår IFK Luleå ekonomiskt
Vi kämpar oerhört hårt med vår likvida
situation. Vi gör allt för att inte under
hösten behöva använda vår checkkredit. Vi ser över alla kostnader (fullt
fokus på kostnadsmedvetenhet oavsett om det är våra herrar eller våra
ungdomar). Vi kämpar på intäktssidan
och vi kämpar hårt för att få våra politiker att förstå vår situation och hjälpa
oss i detta utsatta läge.

Mottot för IFK Luleå ska alltid vara
”lite bättre än igår”.
Hur mår verksamheten
inom IFK Luleå
Det känns riktigt bra att mötas av
hejarop och leenden för att jag valt
att ställa upp för IFK Luleå. Det visar
att folk bryr sig om IFK Luleå. Min förhoppning är att vi ska lyckas få fler att
upptäcka en relation med IFK Luleå.
Att tillsammans med fler bygga IFK
Luleås framtid. Det ser jag fram emot.
Vi har några viktiga områden som vi
jobbar hårt med inom föreningen. Så
klart att ha ett herrlag som vill till Superettan, därför är det ett måste att vi
håller oss kvar i Ettan norra. Att starta
upp damlagsverksamhet. Att utveckla
akademiverksamheten för våra pojkar
och involvera flickorna.
Att fortsätta vara den största och
framgångsrikaste ungdomsföreningen
i Luleå. Sen jobbar vi för att från IFK
Luleås sida förbättra relationerna med
alla fotbollsföreningar i Luleåalliansen.
Distriktsmästerskapen – Coop Norrbotten Cup – har precis avslutats för
ungdomsklasserna. Det är sex titlar
att spela om. IFK Luleå vann fyra av
sex titlar. Det gör oss väldigt stolta
inte bara för att vi är den största
ungdomsföreningen utan visar även
att vi kan upprätthålla en kvalitativ
ungdomsverksamhet. Så därför vill
jag passa på att hylla våra duktiga
ungdomsledare.
Det bådar gott för framtiden, och vi
strävar hela tiden efter att ”bli lite
bättre än igår”.
Avslutningsvis så vill jag tacka alla
våra samarbetspartners generellt och
BD Works och NTG (huvudsponsorer) samt Nyab (arenasponsor) och
Lulebo (ungdomsarenan på Örnäset)
speciellt. Ni gör det möjligt att bygga
tillsammans.
Fotbollshälsningar
Jörgen Eriksson, ordförande

Producerad av Mediateam i samarbete med IFK Luleå.

Tryck: Tryck i Norr.
Distribution: Svensk Direktreklam.
Ansvarig utgivare: Ingemar Ek.
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Lulebo stöttar verksamheter som sätter guldkant på vardagen
för våra hyresgäster och andra lulebor. Vi sponsrar kultur och idrott,
stora och små föreningar, evenemang och andra initiativ som gör
Luleå till en ännu trevligare plats att bo på.
Och självklart hejar vi fram IFK Luleå, fotbollslaget som fostrar
många unga talanger varje säsong.

LIVET
MELLAN
HUSEN
LIVET
MELLAN
HUSEN

Lulebo stöttar verksamheter som sätter guldkant på vardagen
för våra hyresgäster och andra lulebor. Vi sponsrar kultur och idrott,
stora och små föreningar, evenemang och andra initiativ som gör
Luleå till en ännu trevligare plats att bo på.
Och självklart hejar vi fram IFK Luleå, fotbollslaget som fostrar
många unga talanger varje säsong.

Lulebo stöttar verksamheter som sätter guldkant på vardagen
för våra hyresgäster och andra lulebor. Vi sponsrar kultur och idrott,
stora och små föreningar, evenemang och andra initiativ som gör
Luleå till en ännu trevligare plats att bo på.
Och självklart hejar vi fram IFK Luleå, fotbollslaget som fostrar
många unga talanger varje säsong.

Nu blir det åka av!

Vi är din bästa anställning
På NTG har vi samlat branschens bästa åkare vid en modern maskinpark. Vi är
tillgängliga året om och arbetar alltid för maximal kvalitet och hållbarhet. Vi tar
på oss längre uppdrag inom underhåll och anläggning, och kan utföra snabba
BD Works förstår er verklighet. Vi vet att brist på arbetskraft och rätt
insatser när det behövs.

kompetens är ett hinder för tillväxt, oavsett företagets eller uppdragets
storlek. Genom att bemannaVad
ochär
rekrytera
rättprojekt?
medarbetare hjälper vi
ditt nästa
företag att nå högt uppsatta målsättningar. Dessutom tar vi alltid ett stort
personalansvar, för att ni ska spara tid.

ntgab.se
www.bdworks.se

Nu blir det åka av!
På NTG har vi samlat branschens bästa åkare vid en modern maskinpark. Vi är
tillgängliga året om och arbetar alltid för maximal kvalitet och hållbarhet. Vi tar
på oss längre uppdrag inom underhåll och anläggning, och kan utföra snabba
insatser när det behövs.
Vad är ditt nästa projekt?

ntgab.se
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Året då Norrbotten hade ett lag i högsta divisionen
För 50 år sedan var IFK Luleå tillsammans Landskrona BoIS nykomlingar i allsvenskan. Det är första
och fortfarande enda gången som Norrbotten haft
en klubb i Sveriges högsta division. ”Hela laget bestod av spelare från länet – det gav oss en speciell
sammanhållning”, säger Ragnvald ”Ragge” Bogren.

Hur var intresset för fotbollen i Luleå?
– Vi hade ett publiksnitt på nästan 8 000 på Skogsvallen den säsongen. I början var det runt 10 000 på
matcherna. Sista matchen drog ner snittet en del. Det
var ett enormt intresse.
Bosse Strömbäck har ett par särskilt starka minnen
från den allsvenska säsongen.
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Vad gjorde ert lag så speciellt?
– Det finns ett par skäl tror jag. Alla kom från Norrbotten och flyttade till Luleå. Jag tror nästan att alla
kommuner fanns representerade i laget. Vi kände
verkligen att vi var länets lag. En annan sak var att vi
alla var väldigt samhällsengagerade och delade ungefär samma värderingar. Det svetsade oss samman,
menar Bosse.
Båda två följer fortfarande föreningen och herrlagets framfart i division 1.
– Jag har inte kunnat gå på Nyabvallen den här
säsongen. Men jag följer med och ser i stort sett alla
matcher på webben. Jag hoppas verkligen att de ordnar nytt kontrakt, det vore viktigt, säger Ragge.
– Jag har både följt herrarna och ungdomssidan. Jag
har tre lag som jag följer. Jag tittar omedelbart hur
det har gått under helgen för IFK Kalix, IFK Luleå och
Bodens BK. Det är mina lag, berättar Bosse.
Simon Tjärnberg
FOTO: ROLAND ASPVIKEN

Efter en klar serieseger i division 2 1970 väntade kvalspel mot Landskrona, Sandviken och Skövde. I sista
omgången av kvalet stod Sandviken för motståndet
på Råsunda och där blev IFK Luleå historiskt. Laget
vann och hade säkrat allsvenskt avancemang för första gången någonsin. Med profiler som Kjell Uppling,
Bosse Lindmark och Staffan Isaksson i laget.
– Hela laget bestod av spelare från Norrbotten. Det
gjorde att det blev en speciell sammanhållning i laget.
Vi var definitivt inga favoriter att vinna serien när vi
gick upp. Vi växte under hela säsongen, säger Ragge
Bogren.
IFK inledde också den historiska säsongen i allsvenskan starkt. Efter tre matcher hade laget tagit
sju poäng och bärgat tunga segrar på bortaplan mot
både Örgryte och Hammarby. Matchen inför över
12 000 åskådare på Söderstadion är ett speciellt minne
för Ragge.
– Vi mötte ett fullsatt Söderstadion och Hammarby
hade spelat 18 matcher i rad utan att förlora där. Så
kommer vi dit och vinner med 2–0. Det var en riktig
höjdare. En nykomling från Norrbotten åker dit och
bräcker deras svit, säger han och fortsätter:
– I början tog nog inte de stora lagen oss riktigt på
allvar. Vi slog ur underläge i varje match. Men det blev
tvärtom under hösten. Då tog de oss på väldigt stort
allvar.
En tung smäll i jakten på nytt kontrakt kom under
sommaruppehållet. Då skadade sig nyckelspelaren
Bosse Lindmark i en träningsmatch mot Liverpool på
Skogsvallen. I matchen där Kevin Keegan dessutom
gjorde sitt första A-lagsmål för den engelska storklubben.
– Många menar att vi hade klarat det, om Bosse
inte skadat sig i den träningsmatchen. Och det är
100 procentigt rätt. Han var vår stora nyckelspelare
tillsammans med Kjell (Uppling) i målet. Det är ingen
tvekan om det, säger Bosse Strömbäck.
Men chansen till nytt kontrakt levde långt in på
hösten. I näst sista matchen väntade AIK på Råsunda.
Trots en stark vändning – med två mål inom loppet av
en minut i slutet av andra halvlek – som tog IFK från
2–0 till 2–2. Lämnade man Solna utan poäng. I 88:e
minuten släckte AIK:s Dag Szepanski alla drömmar om
spel i allsvenskan även 1972.
– Hade vi inte förlorat där hade vi fått spela en
avgörande match mot Hammarby på Skogsvallen. Då
gick luften ur oss och vi fick en sista match som inte
betydde någonting, säger Ragge Bogren.

– Jag och Eva drev tillsammans en fotbollsskola för
mellan 400 och 500 barn under den här tiden. Det jag
upplevde som häftigast var att efter varje match –
oavsett vinst eller förlust – rusade de här ungarna in
på planen. Kanske extra starkt för mig när jag jobbade
med dem.
Han minns även tillbaka på skandalmatchen mot
Örgryte på Skogsvallen. Då blev Bosse och Torbjörn
Isaksson utvisade. Efter slutsignal sprang publik in på
planen och mot domare Sune Modig.
– Det är nog en av de första skandalerna i fotbollen
här. Sedan måste jag tillägga: alla är övertygade om
att jag kastade bollen på domaren och därför fick rött
kort. Visst, han fick den i ansiktet. Men jag humpade
den till honom för att springa tillbaka i försvar. Precis
då hade Modig vridit bort huvudet.
– Det tror ju ingen på, av förklarliga skäl. Men jag
har ett bevis. Jag blev aldrig avstängd. Vi pratade med
varandra efter matchen. Han förstod mig och skrev i
sin rapport så jag inte fick ytterligare avstängning.

år
sedan 1999

Matglädje
varje dag!

Passa på!!

5:-

/st

VARMKORV
MED BRÖD

a
d
n
a
l
b
h
c
o
a
k
Ploc
!
!
d
a
l
l
a
s
t
i
r
o
v
a
din f

12

90
/hg

PLOCKSALLAD
Jfp 129:-/kg

Ni vet väl om att vi har
öppet ALLA dagar i veckan

7-23
Öppet alla dagar

LULEÅ | Alla tiders stormarknad

7–23

Delfingatan 4 | Tel 0920-69 000
www.kvantumlulea.se
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Luleås nya återvinningscentral öppnar i december
I december öppnar portarna till Luleås nya
återvinningscentral Risslan på Porsödalens
industriområde. Hållbarhet har varit den röda
tråden i Lumires planeringen av hela den nya
anläggningen, allt för att möjliggöra att avfallet
kan bli en resurs.

När du kör in genom portarna på Risslans åter-

vinningscentral möts du av konstverket ”Huller om
buller” signerad Anja Örn. Konstverket ska ge en
lustfylld entré till återvinningscentralen med en
ledtråd om vad som finns inne på området.
Personalbyggnad, miljöstation samt kundcenter finns uppe på återvinningscentralens ramp.

D

e möbler som används för skyltning och personalrum är second hand och inköpta på bland annat
Kronans återvinningsmarknad. Gestaltningen av
Hållbarhetshuset har gjorts med långsiktig hållbarhet i fokus. Huset ska tåla höga krav på variation i
användningen. En trästomme ger byggnaden dess
tydliga form och karaktär. På taket till Hållbarhetshuset finns solceller som fångar in solljuset och
kan producera hållbar och förnybar el till återvinningscentralen.

Konstverket Huller om Buller av Anja Örn, välkomnar besökarna
till anläggningen.

När du tar dig vidare in på området möts du av

Hållbarhetshuset, ett hus som har som syfte att
öka livslängden på produkter, ge inspiration och
kunskap om hur du kan agera mer hållbart i din
vardag. I Hållbarhetshuset kommer textiler och
prylar som lämnats in på någon av Lumires återvinningscentraler att säljas. Hållbarhetshuset ska vara
en inbjudande och attraktiv plats, där besökarna
inspireras till att använda redan tillverkat material
på nya sätt.
Utbudet i butiken varierar från dag till dag, beroende på vad som lämnas in till återbruksmottagningarna på Lumires anläggningar. Hållbarhetshuset blir
en plats dit man går för att köpa det man behöver
innan man köper något nyproducerat. Den interiöra gestaltningen av Hållbarhetshuset skapar en
lugn bakgrund som framhäver föremålen som är till
försäljning.

”Genom att installera solceller för vår verksamhet minskas driftskostnaderna, och vi får egen
lokalproducerad el till delar av anläggningen, vilket
ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete” säger
Lumires VD, Per Ekervhen.
Vid entrén till Hållbarhetshuset ligger en plattsättning med munksten. Munkstenen har tidigare legat
i Stadsparken, vid upprustningen av parken valde
kommunen annan marksten. Lumire fick därför
möjligheten att återbruka stenen utanför Hållbarhetshuset på Risslan.
Stenarna som på 80-talet anlades i Stadsparken
fortsätter nu fylla sin funktion på återvinningscentralen Risslan. På ytan framför Hållbarhetshuset kan du som besökare lämna trädgårdsavfall
som löv och ris, vitvaror, återvinna tidningar och
förpackningar samt panta dina flaskor och burkar i
den nya PantaMera maskinen.

Inredningen i Hållbarhetshuset är bland annat gjord
av kabeltrummor och pallkragar som samlats in på
Sunderbyns återvinningscentral.

Återbruksmottagningen uppe på återvinningscentralens ramp.

När du kör upp på återvinningscentralens ramp

I Hållbarhetshuset kommer textiler och prylar som lämnats in på
någon av Lumires återvinningscentraler att säljas.

möts du av Lumires personal som hjälper dig att
sortera ditt avfall rätt. Rampen på Risslan inrymmer upp till 22 containerfack och fraktionerna som
sorteras i facken och kan varieras efter säsong.
I Miljöstationen uppe på rampen kan du som
privatperson lämna farligt avfall som kemikalier,
färger, lack, lim och olja. Farligt avfall innehåller
eller består av ämnen som har farliga egenskaper.
Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det
lämnas in på en miljöstation och hanteras på ett
riktigt sätt, för att inte riskera att skada människor
eller miljö.

I

miljöstationen kan du även lämna in ljuskällor
och batterier dvs avfall som inte ska slängas i
hushållsavfallet. Batterier kan innehålla kvicksilver,
kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada
om de kommer ut i naturen, det är därför viktigt att
dessa samlas in på en miljöstation.
I samma byggnad som miljöstationen ligger
återvinningscentralens kundcenter. Är du osäker
på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga
dem? I kund-center får du som kund råd och hjälp
av Lumires personal om hur olika slags avfall ska
sorteras.
Sista byggnaden på rampen är återbruksmottagningen. Mycket av det vi har hemma kan komma
till nytta för någon annan. Genom att lämna in till
återbruksmottagningen bidrar du till att minska
avfallsmängden och behovet av att tillverka nya
saker, vilket sparar både naturresurser och energi.
I mottagningsbyggnaden tar Lumires personal
hand om det inlämnade materialet och sorterar
detta. Materialet säljs sedan i Hållbarhetshuset, i
secondhand-butiken Samlat på Köpmantorget eller
går till någon av Lumires samarbetspartners.
Till återbruksmottagningen kan du lämna in hela
och rena saker som andra kan ha glädje av. Exempelvis möbler, leksaker, cyklar, kläder, skor, husgeråd, böcker och tidskrifter och mycket annat. Om
du är osäker på vad du kan lämna till återbruk så
finns Lumires personal på plats i återbruksmottagningen och på rampen för att hjälpa dig.
I materialvalet till byggnaderna uppe på rampen
har en underhållsfri- och återvinningsbar fasad
valts samt sedumtak för att samla upp regnvatten
och samspela med den omgivande naturen. Alla
möbler och inredning i personalutrymmen är
handlade second hand. Även arbetshjälpmedel och
lagerhyllor är i stor utsträckning återbrukade från
bland annat återvinningscentralen och återvinningsmarknaden på Kronan.
”Vi tror att återvinningscentralen Risslan kan bli
en plats för mer än bara sortering och återvinning
av avfall. Risslan ska bidra till inspiration för mer
hållbart leverne öka återbruket och bidra till social
hållbarhet genom utbyte med förskolor, skolor och
arbetsträning. Vi ser verkligen fram emot att öppna
portarna i december och välkomna våra besökare
till en ny återvinningscentral med högre kapacitet,
bättre trafikflöden och mer fokus på återbruk”,
säger Per Ekervhen.

www.lumire.se
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Agio kan digitalisering
- vill du vara med?
Agio är ett IT-konsultföretag med 80 engagerade, kompetenta
och ansvarstagande konsulter, alla med sin unika förmåga
och expertis. Ett lag där personlig utveckling, coaching och
värdeskapande leveranser går hand i hand med ett balanserat
liv med plats för familj och fritid.
Vi levererar för fullt och våra kunder vill ha mer!
Systemutvecklare, BI-utvecklare, arkitekter, projektledare,
verksamhetsutvecklare, m.fl. Läs mer på www.agio.se.
Kontakt: joakim.wiklund@agio.se, 070-697 52 51.

Electrolux Home
DIN PERSONLIGA FÖRETAGSPARTNER
KÖK • VITVAROR • AC • KAFFEMASKINER
TVÄTTSTUGOR • GARDEROBER • SERVICE

VI ÄR DIN LOKALA &
PERSONLIGA SAMARBETSPARTNER
För dig som byggare, arkitekt, fastighetsägare eller entreprenör
är vi på Electrolux Home i Luleå en perfekt samarbetspartner.
Lokala och personliga finns vi alltid nära till hands för dig.

”Jens Olovsson provar vingarna på startbanan.
Agio företagskonferens 2018”

Vi gör det enkelt för dig som företag och alltid med fokus på en
hållbar livsstil. Tack vare all service vi kan erbjuda dig får du hela ditt
behov gällande kök, tvättstuga, garderober och vitvaror tillgodosett
hos oss. Oavsett om du köper en produkt i taget eller om du behöver
flera hundra åt gången gör vi det enkelt för dig.

79%

Välkommen in!

Personlig
utveckling

Electrolux Home • Midgårdsvägen 24, Luleå
info@sbl.nu • wwww.sbl.nu • Tel. 0920-22 91 50 • Butik: 0902-22 52 00

91%
Jämlikhet

87%

33%

Meningsfullhet Andel tjejer

18%
Årlig tillväxt

Agio System & Kompetens • Luleå, Kiruna, Stockholm • agio.se
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Unga IFK Luleå
säsongen 2021
Vi är stolta över att vara en del av
Unga IFK som tack vare våra engagerade ungdomsledare möjliggör
att drygt 500 barn och ungdomar i
åldrarna 6-16 år får vara med och utöva världens vackraste sport -Fotboll.
Vi i Unga IFK Luleå vill hälsa er alla
välkomna till Lulebo Ungdomsarena
där fotboll bedrivs 7 dagar i veckan
hela säsongen.
Unga IFK Luleå är föreningens verksamhet för flickor och pojkar mellan 6 och 16
år. Verksamheten startas upp i samband
med fotbollsskolan det år barnen fyller
6 år. Det år spelarna fyller 17 år övergår
verksamheten till IFK Akademi. Unga IFK
fortsätter att växa och utvecklas och är
nu i toppen bland Luleås ungdomsföreningar. Vi har drygt 500 aktiva barn fördelat på 20 ungdomslag i åldersspannet
födda 2005 ner till 2015. Vi är stolta över
att kunna kalla oss en jämställd förening

på ungdomssidan då vi har både pojkoch flicklag i alla åldrar.
Föreningens upptagningsområde är
Örnäset, Kronan och Centrala stan. Vi
välkomnar alla barn och ungdomar inom
upptagningsområdet till vår verksamhet.
I föreningen har vi många duktiga och
engagerade ledare. Bra ledare utvecklar
bra spelare och viktigast av allt – bra
människor. Våra ledare utbildas enligt
SvFF utbildningsprogram. Vårt motto
är så många som möjligt, så länge som
möjligt, så bra som möjligt. Att spela
fotboll i IFK Luleå ska vara lärorikt och
roligt. Barn och ungdomar ska känna sig
välkomna i vår förening och utvecklas i
den gemenskap vi alla delar på Lulebo
Ungdomsarena.
Under året kommer vi arbeta med att
fördjupa fadderskapet mellan seniorlag
och ungdomslag för att fortsätta på den
blåvita tråden i föreningen och stärka
föreningskänslan.

Ett närliggande mål för oss som förening
är att starta upp ett damlag. Idag spelar
våra äldsta tjejer i F17 och målet är att vi
ska kunna erbjuda dem en fortsättning
i föreningen när de växer ur ungdomsfotbollen på samma sätt som vi erbjuder

våra pojkar. Detta gör oss till en fulländad förening med bredd och elit på lika
villkor.
Johanna Augustsson & Monika Visser
IFK Luleå Ungdomskommitté & styrelse

Vi har många bollar i luften!

FOTO: ÅSA BÄCKLIN

Anläggande bergrum för pilotanläggning vätgaslagring – Hybrit.
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Fris

tåe

nde

Det är vattnet i
våra kaminer som
gör dem smartare
En braskamin med vattenmantel
värmer hela ditt hus – och vattnet
i kranen. Det är energismart!
Nordic Värmesystem har ett brett
sortiment av vattenmantlade kaminer,
både fristående och inbyggnadsmodeller. Välkommen in i värmen!
www.nordicvarmesystem.se
Telefon 0920-22 31 30

För

inb

ygg

nad

Bilkompaniet
Ålgatan 18
0920-23 66 20
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Ledstjärnor
för IFK Luleå
GLÄDJE – KAMRATSKAP –
KVALITÉ – ENGAGEMANG
GLÄDJE
det ska vara roligt att vara med i IFK, och
verksamheten ska speglas av glädjen att få vara
tillsammans och hur roligt det är att spela fotboll.
KAMRATSKAP
alla är välkomna till vår förening, vi tar hand om
varandra och respekterar varandra trots våra olikheter.
KVALITÉ
vi erbjuder en bra och utvecklande fotbollsmiljö.
Vi ska göra saker och ting ordentligt så att
IFK alltid förknippas med kvalité.
ENGAGEMANG
vi vill att våra aktiva ska brinna för föreningen,
för sitt lag, för sina kamrater, och vi vill att våra spelare
den dagen de slutar spela fortsätter som ledare.
Vi eftersträvar en enad förening, från knatte till A-lag,
ALLA ÄR VI IFK.
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Stöd din förening.
Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom att
handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen personliga
bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du handlar
desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen.
Läs mer och registrera dig på www.stadium.se/teamsales så kan
du börja stödja din förening direkt. Join the movement.
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Gustav Hamstig och Adam Forsman

IFK Luleå ger juniorerna chansen
IFK Luleå fortsätter att ge juniorer
chansen i herrlaget. Bland annat
flyttades Adam Forsman och Gustav
Hamstig, efter en stark säsong med
juniorlaget, upp till division 1-laget.
”Det har varit roligt och utvecklande”, säger Gustav.
Inför säsongen flyttades flera juniorspelare upp till herrlaget, för att tävla om
platser i division 1-truppen. Två av dem
är Gustav Hamstig och Adam Forsman.
Båda födda 2003.
– Första halvåret har varit bra. Alla har
varit välkomnande och så, säger Adam,
och får medhåll av Gustav.
– Fotbollsmässigt blir det bättre och
bättre. Nu känns det som att man är
inne i det.
Omställningen från att spela med
U19-laget till att konkurrera med division 1-spelare har varit stor, menar dem.
– Det har varit roligt och utvecklande. Jag tycker att jag tagit steg framåt,
säger Gustav.
– Det håller jag med om. Det har varit
lärorikt, säger Adam.
Hur stor skillnad är det?
– Väldigt stor. Om man inte är på tårna
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blir man överkörd. Du får hela tiden
press på dig, säger Adam Forsman.
Han fick också en flygande start på
tiden i herrlaget. Redan i premiärelvan
fanns hans namn med.
– Det var kul. Lite oväntat också. Det
var på en ny position som jag inte spelat på tidigare heller. Det var riktigt kul,
säger Adam, som startade premiären
som vänsterytter.
Adam startade de första fyra matcherna i serien, två av dem slutade med
seger.
– Jag skulle säga att det gick bra.
Gustavs första start kom i den nionde
omgången, i den oavgjorda matchen
mot Örebro Syrianska.
– Det har varit roligt. Lite annorlunda
från tidigare. Det är högre tempo, säger
han.
Dessutom har han störts av en skada,
framför allt under inledningen på säsongen.
– Sen har det varit mycket till och
från. Jag har haft problem med ryggen.
Jag har varit med när det har känts bra.
Mene det har blivit bättre mot slutet.
För ett knappt år sedan var båda två
med och blev historiska. När Norrbottens födda 2003 vann distriktspojktur-

neringen, efter en rafflande final mot
Stockholm. Därförinnan hade laget
besegrat Göteborg i semifinalen.
– Det var väldigt roligt. Det var lite
oväntat att vi skulle gå så långt. Om
man tänker tillbaka på Halmstadlägret.
Då förlorade vi mer matcher än vi vann,
säger Gustav.
Adam Forsman:
– Riktigt roligt att vi tog oss så långt.
Jag tror inte många trodde att vi skulle
kunna göra det. När vi väl gjorde det
och vann finalen, verkligen kul.
Båda håller upplevelsen högt.
– Kanske högst upp tillsammans med
div 1-debuten, säger Gustav.
Men att det skulle bli så var långt
ifrån självklart. Adam valde bort fotbollen när hockeyn lockade och uttagningen till J16-laget kom. Men han kom
tillbaka för ett par år sedan och sedan
dess har det gått spikrakt uppåt.
– Det gick bra i hockeyn. Efter J16
blev jag inte uttagen till J18-laget. Då
gick jag tillbaka och började spela fotboll igen. Då la jag ner hockeyn helt och
spelade bara fotboll. Jag kom tillbaka i
pojkar 16. Sen klev jag upp och började
träna med äldre, och efter det har det
bara gått framåt.

Var det självklart att komma tillbaka?
Det kände jag. När jag kom tillbaka,
kände jag att fotbollen är min grej.
Nu väntar en viktig höst med herrlaget
och en jakt på nytt kontrakt i division 1.
– Det viktiga är att vi tar poäng. Vi
måste behålla det vi har jobbat med.
Det vi har byggt på. Vi kan inte gå över
till något annat bara för att läget blivit
kritiskt. Vi får göra det vi är bra på,
säger Gustav.
Insatserna under våren och inledningen på hösten har varit upp och ner.
– Det har varit bra matcher och dåliga
matcher. Jag tycker att vi har spelat bra
många matcher men inte tagit poäng.
Det måste vi bli bättre på, avslutar
Gustav.
Inför säsongen flyttades dessutom
Harry Kircher, Viktor Drugge, Petter
Vikström och Neo Vesterlund upp till
A-truppen.
Victor Tjärnberg

Nu blir det åka av!

Möt din nya medarbetare

På NTG har vi samlat branschens bästa åkare vid en modern maskinpark. Vi är
tillgängliga året om och arbetar alltid för maximal kvalitet och hållbarhet. Vi tar
på oss längre uppdragbestår
inom underhåll
och anläggning,
och kan utföra
Entreprenadbranschen
av höga arbetstoppar
och lågsäsonger.
Medsnabba
BD
insatser
när
det
behövs.
Works bemanning betalar du bara för utförda uppgifter och arbetstid. Du kan

skapa dynamiska arbetslag som växer eller minskar i takt med säsong och
Vad är ditt nästa projekt?
beläggning. Dessutom tar vi alltid ett stort personalansvar, för att ni ska spara
tid. När börjar vi?

ntgab.se
www.bdworks.se

Trött
på
att
köra
själv?
Nu blir det åka av!

Det är lugnt, vi kan samåka.
På NTG har vi samlat branschens bästa åkare vid en modern maskinpark. Vi är
tillgängliga året om och arbetar alltid för maximal kvalitet och hållbarhet. Vi tar
NTG är en fristående transport- och maskinförmedlare för åkare och
på oss längre uppdrag inom underhåll och anläggning, och kan utföra snabba
maskinägare som vill vara en del av något större. Vi ger dig fler uppdrag på
insatser när det behövs.
körschemat, planerar projekt och hjälper till med ekonomiska och administrativa
frågeställningar. Tillsammans uppnår vi det bästa resultatet.
Vad är ditt nästa projekt?

ntgab.se
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DOKUMENT-DOKUMENT-DOKUMENTDRYCK
DRYCK
TELEFONI TELEFONI TELEFONI
HANTERINGHANTERINGHANTERING & FIKA
& FIKA

DRYCK
& FIKA

KASSAKASSAKONTORS- KONTORSKONTORSINREDNINGINREDNINGINREDNING SYSTEM
SYSTEM
MATERIAL MATERIAL MATERIAL

KASSASYSTEM

Allt från
Alltsamma
från
Alltsamma
från
ställe.
samma
ställe.ställe.
Ja, enklareJa,
änenklare
så blir det
Ja,
änenklare
inte.
så blir det
än inte.
så blir det inte.

Telefon: 0920-156
Telefon:
26 0920-156
Telefon:
26 0920-156 26
www.kontorsgruppen.com
www.kontorsgruppen.com
www.kontorsgruppen.com

Vi tar dig dit du vill!
•
•
•
•

Tel 070-313 06 00 • www.reser.nu
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Idrottsresor
Träningsläger
Paketresor
Incentivearrangemang

STOR SOFFKAMPANJ

VILMA SOFFA 3-SITS XL

11.995:-

(ORD. PRIS 15.300:-). GÄLLER TYG VELLY. FÄRG ECRU. GÄLLER 24/9 - 11/10 2021.

ADRESS

Möbelvägen 1
GAMMELSTAD
www.wikamöbler.se

SVENSKAHEM.SE

TELEFON

0920-25 30 30

ÖPPETTIDER

FÖLJ OSS

Mån - Fre: 10 - 18
Lördag: 10 - 15
Söndag: 11 - 15

@WIKAMOBLER

SUBARU XV – SÄKERHET FÖR ALLA
UPPTÄCK
MILJÖALTERNATIVET

XFuel

SUBARU XV med Active-paketet
fr.

339.900:–

Privatleasing fr.

Miljöalternativ XFuel

Vi erbjuder XFuel-paket som tillval. Ett system som gör att bilen kan köras på både biobränslet etanol och bensin.
Vägtrafikskatten för Subaru XV med XFuel-paket är 1.119 kr/år. Systemet kostar 10.000 kr, monterat och klart.

INGÅR ALLTID:
• Världsledande förarassistanssystemet EyeSight
• Fyrhjulsdrift
• Lineartronic automatlåda
**
• 3 års fri service • Autobroms och adaptiv farthållare
Bränsleförbr. 7,9 l/100 km, CO2-utsläpp 180 g/km ( WLTP). Bilen i annonsen är extrautrustad.

aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning.

3.895 kr/mån*
3 ÅRS FRI SERVICE**

Luleå Ostrongatan 4 Tel. 0920-877 70
Öppettider: Mån-Tors 09.00-17.30
Fre 09.00-17.00 Lör 11.00-14.00

www.bossesbil.se

*Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr,

**Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.
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FOTO: ROLAND ASPVIKEN

Daglig ledare
i IFK Luleå
IFK LULEÅS ANDELSLOTTERI

Nu drar vi igång IFK Luleås andelslotteri. Vi vill ge
dig som lottinnehavare chansen att vinna mellan
12.000 och 30.000 kronor i månaden samtidigt som
vi förstärker föreningskassan.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Varje andelslott kostar 100 kronor i månaden. Varje
lotteri har 300 andelar och den 15:e varje månad dras
en vinnare av 12.000 kr på varje lotteri. Var sjätte
månad är vinstsumman 30.000 kr. De två stora
potterna lottas ut till midsommar och julen.

HUR GÅR JAG MED?

Vill du veta mer eller gå med i andelslotteriet?
Kontakta IFK Luleås kansli, på lotteri@ifklulea.se
eller kontakta nedanstående via SMS eller telefon:
Johan Olsson, 070-220 91 47
Göran Widén, 070-667 79 00
Larry Lundström, 070-316 75 12

KONTANTVINST
MÅNADSVIS PÅ

12.000 KR
ELLER

30.000 KR

16

Bra precis ett år har gått sedan jag
fick möjligheten att anta utmaningen
som klubbchef i min moderklubb IFK
Luleå. Såklart mycket nytt från start,
men känner ändå igen mig i en hel
del från mitt tidigare uppdrag inom
Norrbottens Fotbollförbund.
Får ganska ofta frågan av vänner och
bekanta vad mina arbetsuppgifter
är? Kort och gott handlar det om att
verkställa styrelsens beslut och leda
den dagliga verksamheten från kansliet.
Ordinarie arbetstider är kontorstid, men
det blir även en hel del arbete kvällstid
och helger. Tänker försöka ge mig på
att beskriva hur den dagliga verksamheten ser ut. I nuläget är vi två personer
heltidsanställda av föreningen, utmaningen framledes är att samtidigt som
föreningen tar sportsliga kliv framåt
måste vi även växa organisatoriskt. Via
kanslianställda så möjliggör vi kvalitetssäkring i föreningen som annars är väldigt svårt. Vi behöver dock tillsammans
förstå att vi idag och framåt kommer
vara beroende av den ideella kraften.
I och med att jag nu varit med om ett
helt verksamhetsår kan jag konstatera
att vissa arbetsuppgifter kräver mer tid
under olika perioder inom det så kallade
årshjulet. Under hela året blir det en hel
del inbokade möten i olika konstellationer, såväl internt som externt. Internt
handlar det om styrelse, sportråd,
marknadsgrupp, akademiverksamhet,
unga IFK m.fl. Externt med Ettan Fotboll,
kommun, samarbetspartners, övriga
föreningar inom Luleåalliansen m.fl.
Föreningens ekonomi är mycket
viktig och kräver en hel del daglig handpåläggning. Under året har styrelsen
arbetat fram en styrningsmodell under
parollen En förening – en ekonomi. Ett
bra underlag för min del i vardagen som
tydliggör och underlättar arbetet. Glädjande att föreningen i samband med
årsmötet i mars 2021 för första gången
på över 20 år kunde uppvisa ett positivt
eget kapital.
IFK Luleå är en stor och viktig klubb
inom Norrbottnisk idrott med en lång
tradition som berör många. Våra medlemmar, supportrar, samarbetspartners,

aktiva spelare, ideella ledare, föräldrar
och familjer. Kommunikation är inte enkelt och är även tidskrävande. Vi strävar
hela tiden att förbättra såväl intern som
extern kommunikation och följa med i
den utveckling som sker inom området.
Inför fotbollssäsong handlar det om
en hel del planering och förberedelser
så att vår kärnverksamhet står stadigt
rustade och får de bästa möjliga förutsättningar. Det handlar om ledarrekrytering, planbokningar, reseplanering, materialinköp m.m. som ska genomföras.
Vårt representationslag på herrsidan är
viktigt, inom snar framtid siktar vi även
på ett representationslag på damsidan.
IFK Luleå vill vara den ledande fotbollsföreningen i Norrbotten och marknadsvärdet är idag stort för vårt herrlag. Vi
vill i möjligaste mån rekrytera spelare
från de egna leden och från närområdet, men rekryteringar utifrån kommer
alltid att krävas. Innan en spelare står på
plan iförd matchtröja har det innan dess
krävts mycket arbete bakom kulisserna,
såsom resor, provspel med uppehälle,
ordna arbete och långvarigt boende
ibland även för sambo, praktiskt med
inköp och i ordningställande av bohag,
försäkringsfrågor osv. I detta arbete har
vi även stor hjälp av våra samarbetspartners och försöker hantera denna
process så professionellt som möjligt så
att spelarna snabbt acklimatiserar sig
och får bästa förutsättningar och ett
trivsamt uppehälle på sin nya hemort.
Under säsong har vi varje vecka
arrangemang som ska planeras och
genomföras, bokningar att följa upp,
bussar och flyg, hotell och restaurangbesök. Spelare lämnar och nya kommer
in våra ungdomslag deltar i cuper. I
pandemitider har vi dessutom hela
tiden fått nya riktlinjer med kort varsel
att anpassa oss till.
Efter säsongen är slut ska verksamheten och säsongen utvärderas och
parallellt med detta även en planering
för en ny säsong påbörjas.
Tillsammans lyfter vi vår stad, vårt lag
och varandra!
Andreas Eriksson, Klubbchef IFK Luleå

NU KOMMER BOKEN KORTHUSET
– En domarens berättelse om kickarna och spelet bakom världsfotbollen

Boken finns där du köper och lyssnar
på böcker från den 13 oktober

Foto: Stefan Tell

UNIKT TILLFÄLLE.
Öppen föreläsning med
Jonas Eriksson den 25 oktober.
För mer information om
tid och plats:
WWW.IFKLULEA.SE
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Riksidrottsförbundet och
SISU Idrottsutbildarna
regionalt i Norrbotten.

Sätter idéer i rörelse
Vi utbildar, utvecklar, stödjer och företräder
länets idrottsföreningar.
www.rfsisu.se/norrbotten

Allt för ett smidigt bilägande
VÄLKOMMEN TILL BILBOLAGET LULEÅ

ALLT UNDER SAMMA TAK
4 Bilhall för nya och begagnade bilar samt transportbilar
4 Norrlands största urval av begagnade bilar
4 Elbilar och laddhybrider
4 Förmånlig finansiering för företag och privatpersoner
4 Hertz biluthyrning
4 Serviceverkstad med märkeskompetent personal

4 Skadeverkstad med egen
lackeringsverkstad
4 Reservdels- och tillbehörsbutik
4 Däckhotell
4 Tanka - tankstation
4 Tvätta - automattvätt

B I L B O L A G E T ÅT E R F Ö R S Ä L J A R E AV V O LV O, R E N A U LT, D A C I A O C H F O R D

Allt för ett smidigt bilägande.
Bilbolaget Luleå, Gammelstadsvägen 23, 0920-20 32 00.
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IFK LULEÅS
STYRELSE

All that
Jazz
Självladdande hybrider

Jörgen Eriksson

Lars Åke Engström

Göran Widen

Monika Visser

SOMMARERBJUDANDE!
Privatleasa från

Hans Boman

Johanna Augustsson

2 500 kr.

kr/mån) inkl. automatisk
växellåda och 3 års fri service.

Värde från 17 000 kr**

Christer Andersson

Pris fr 239 500 kr

Jazz 1.5 i-MMD Executive – Ekonomi och utsläppssiffror: (WLTP) Räckvidd 3,5–5,8 (l/100 km), CO2 80–132 (g/km).
Siffrorna är hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat och tillhandahålls i jämförelsesyfte. Det är möjligt att
de inte reflekterar verklig körning. *Uppläggningsavgift 695 kr och adminavgift 55 kr/mån tillkommer. Erbjuds via
Honda Financial Services, 0 kr i kontantinsats, 36 månader, ränta 2,95%, max. 4 500 mil körsträcka, övermil debiteras.
Sedvanlig kreditprövning sker. **Gäller ej Crosstar. Kampanjerna gäller t o m 30/09/21. Med reservation för tryckfel.

Ostrongatan 4, Luleå
Tel. 0920-877 70
www.bossesbil.se
Mats Olausson

Service i 5 år för endast

2 450 kr/mån* (ord pris 3 459

Luleå Ostrongatan 4 Tel. 0920-877 70
Öppettider:
Öppettider: Mån-Tors 09.00-17.30
Bilförsäljning
Fre 09.00-17.00 Lör 11.00-14.00 Mån-Tor:09:00 - 17:30

www.bossesbil.se

Fredag:09:00 - 17:00
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HELA STADENS LAG

IFK Luleå
akademi
När jag skriver dessa rader har vi precis kommit
överens om ett avtal för säsongen 2021 med
Marcus Westerlund som ny Akademichef 2021,
parallellt med detta kommer Marcus att fortsätta
sitt uppdrag som assisterande tränare för Pojkar 19.
Andreas Johansson har som bekant lämnat för ny
tjänst som huvudtränare i herrlaget vilket är mycket glädjande och ett kvitto på att också våra ledare
utvecklas inom föreningen.
I Akademiverksamheten 2021 kommer förutom lagen
P16, P17 och P19 även F17 att ingå. F17 under ledning
av Johanna Augustsson kommer under 2021 att spela
i serien SM F17 nationell, med tydlig målsättning att
åter inom kort bilda ett representationslag på damsidan, med majoriteten egenfostrade spelare. P16 tillhör
akademiverksamheten, men arbetet med spelarena är
akademiförberedande och ingen selektering förekommer.
IFK Luleå har precis som övriga idrottsrörelsen
drabbats hårt av pandemin, kanske speciellt dessa
åldersgrupper inom Akademin, som periodvis inte ens
fått träna. Vi har tyvärr drabbats av avhopp av utövare, i första hand på grund av pandemin, finns även
andra förklaringar men ger ingenting att älta detta. Vi
har därför i otaliga möten i olika konstellationer fått
parera och ständigt förändra planeringen, men har nu
säkerställt en fungerande organisation inför 2021.
Vi har givetvis även jobbat hårt med att utveckla
vår akademiverksamhet. Känns oerhört bra att vi har
rekryterat Marcus som Akademichef, då är första
pusselbiten på plats. Vi har återupptagit arbetet
med Svensk Elitfotbolls certifiering där inte IFK Luleå
ingått under några år. På så sätt kommer vi säkra upp
att våra ledare och även övriga ledare inom Luleåalliansen får tillgång till utbildningsinsatser av Nordisk
toppklass, vi kvalitetssäkrar även hela akademiverksamheten och får tydlighet i arbetet med att föra
processen vidare.
En ny förening har bildats vid namn IFK Luleå
Akademi. På så sätt skapas nya möjligheter att spela
i herrarnas förbundsserier och på så sätt få bättre
matchmiljö. Redan 2021 är målsättningen solklar, IFK
Luleå Akademi ska vinna division 4 herrar!
Hela IFK Luleås akademiverksamhet är elitförberedande, samverkan med NIU sker. Målsättningen är
solklar, att fostra så många spelare som möjligt i så
bra miljö som möjligt till föreningens representationslag. Representationslagens rekrytering kommer inom
överskådlig framtid i första hand ske från Akademin.
Spelare som inte tar klivet in i föreningens representationslag ska via god dialog i första hand slussas vidare
till övriga föreningar inom Luleåalliansen. Lika viktigt
är att fler spelare spelar så länge som möjligt.
Andreas Eriksson
Klubbchef
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IFK Luleå P16-17 2021 | Bakre raden från vänster: Samuel Kanamugire-Owent, Froste Öhman, Arvid Nordström, Herman Hagbo,
Linus Henriksson, Dick Öhman, Gustaf Wernqvist, Melker Sundvall, Oskar Lundevall, Viggo Larsson, David Sandell Sundström. Mellersta
raden från vänster: Patrik Larsson, Emil Edin, Oscar Michelsson, Alexander Strandemo, Ihab Odeh, Leo Forsman, Elias Åström, Dick Elin.
Främre raden från vänster: Tobias Andersson, Viktor Sjöholm, Edward Alatalo, Jonathan Enman, Marcus Holmbom, Noi Steinsen,
Mio Norrbin, Alex Inpiboon, Pontus Sjögren, Emil Svarvare, Marius Apelqvist.

IFK Luleå F17 2021 | Bakre raden från vänster: Håkan Wiklund, Meya Larsson, Louise Öqvist, Estelle Söderberg, Maja Andersson,
Alicia Konstenius, Ella Aspgren, Lova Ek, Maya Taavola, Thomas Andersson. Mellersta raden från vänster: Jenny Konstenius,
Johanna Augustsson, Ebba Skott, Elin Friman, Alvina Ejneborn Skär, Lova Ejneborn Skär, Elsa Ringbjer, Ylva Kajberg, Lea Tano,
Emma Augustsson, Anna Öqvist, Maria Åberg Andersson. Främre raden från vänster: Johanna Lindström, Ida Emmoth, My Barsk,
Hanna Nygård, Tilda Wiklund, Joanna Bergström, Klara Hjärtberg, Alma Eliasson, Elina Stenman, Olivia Åkerström, Fanny Rönnbäck.

IFK Luleå P19 2021 | Bakre raden från vänster: Ingemar Lindehag, Albin Sikblad, Elias Engström, Alexander Lindgren, Kim Rova,
Elias Isaksson, Marcus Westerlund. Mellersta raden från vänster: Stefan Sundvall, Lucas Wikberg, Kevin Fredriksson, Filip Hammarlund,
Rasmus Månsson, Leon Isaksson, Melker Fägnell, Stefan Andersson. Främre raden från vänster: Oskar Fältros, Sebastian Gustafsson,
Ville Kieri, Olle Sundqvist Westerberg, Erik Hägglund, Elias Öhman, Oskar Sällström
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Norrlands Bil Luleå
Banvägen 2
Tel: 0920-24 22 00

Måndag-torsdag 8-18
fredag 8-17, lördag 10-14

David Dadvand
0920-24 22 28

Jocke Lundberg
0920-24 29 86

Tomas Pettersson Gustav Lundbäck
0920-24 29 85
0920-24 22 22

VI ÄR AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE AV AUDI, SKODA, SEAT, VOLKSWAGEN OCH VOLKSWAGEN TRANSPORTBILAR. DU HITTAR OSS I LULEÅ, SKELLEFTEÅ, PITEÅ, ARVIDSJAUR, MALÅ OCH KIRUNA | www.norrlandsbil.se
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IFK Luleå
Dam
IFK Luleå växer på tjejsidan och vi har goda förutsättningar att bli en framgångsrik förening även
på tjejsidan då vi idag är en jämställd förening
där tjejer och killar har samma förutsättningar att
utöva sin idrott.
Vi har ca 200 aktiva tjejer i föreningen mellan 6 och 17
år och lag i samtliga årgångar från 2004 ner till 2015
vilket ökar förutsättningarna för framgång. Vi lägger
stor vikt vid att våra ledare ska genomgå Svenska
Fotbollsförbundets tränarutbildningar för att skapa en
kvalitetsfylld träningsmiljö där spelarutvecklingen ses
som nummer ett. Vi kommer att fördjupa fadderskapet mellan Herrlag och ungdomslag för att fortsätta
på den blåvita tråden i föreningen och stärka föreningskänslan.
Målet är att starta upp ett damlag inom två år. Våra
äldsta tjejer är födda 2004 och har i år tagit klivet upp
i IFK Luleå Akademi där de kommer att spela i den
nationella serien F17 SM och tampas mot Sveriges
bästa F17 lag.
Nämnas bör även att Meya Larsson i IFK Luleå F17
blev första tjej i föreningen att bli kallad till ett landslagsläger då hon ifjol blev uttagen till läger i F15 landslaget, det visar att vi i föreningen arbetar rätt och vi
hoppas att framgångarna ger motivation till alla tjejer
att fortsätta satsa på fotboll.

Vill du också ha en trygg affär
bäst
Vill du och
också
ha betalt?
en trygg affär
och bäst betalt?
Kontakta oss på Svensk
Vill du också
ha en trygg
och bäst betalt?
Fastighetsförmedling!
Kontakta
oss affär
på Svensk
Fastighetsförmedling!

Johanna Augustsson
Ansvarig för IFK Luleå Dam

LOUISE PALOVAARA
Mäklarassistent
070-104 02 14
070-104 02 14

ANDREAS ASPHOLME
ANDREAS
ASPHOLME
070-261 00 88
070-261 00 88

MARCUS JOHANSSON
JOHANSSON
MARCUS
070-272 58 50
070-272 58 50

Kontakta oss på Svensk Fastighetsförmedling!
LOUISE PALOVAARA
Mäklarassistent
070-104 02 14

DANIEL LARSSON
Franchisetagare

ANDREAS ASPHOLME

MARCUS JOHANSSON

070-261 00 88

070-272 58 50

DANIEL JOHANSSON
Franchisetagare

070-101 40 70

070-101 40 71

DANIEL LARSSON
070-101 40 70
Franchisetagare

DANIEL JOHANSSON
JOHANSSON
070-101 40 71
Franchisetagare

070-101
40 70 |
LULEÅ

HANS ANDERSSON
070-659 18 46
HANS ANDERSSON
ANDERSSON
070-659 18 46

070-659 18 46
070-101
40 71 58 50 | SVENSKFAST.SE/LULEÅ
KUNGSGATAN 28 | TEL
0920-22

LULEÅ | KUNGSGATAN 28 | TEL 0920-22 58 50 | SVENSKFAST.SE/LULEÅ

LULEÅ | KUNGSGATAN 28 | TEL 0920-22 58 50 | SVENSKFAST.SE/LULEÅ
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Har du en tonåring hemma?

Sex, känslor, relationer och våld är inte alltid
lätt att prata om.
På Navet får unga prata med specialister varje
tisdag klockan 16.00 under Forum Relationer.
Tipsa unga nära dig!
Vi välkomnar alla mellan 16-20 år.

Navet finns på Kungsgatan 23 A
23

FOTO: ROLAND ASPVIKEN

Ettan Fotboll
IFK Luleås herrlag spelar i Ettan, som
division 1 herrar heter sedan säsongen 2020.

Göran Widén, Ledamot i styrelsen för
Ettanfotboll och IFK Luleå

LH2105
LH2105

För tre år sedan startade ett utvecklingsarbete i Ettan, där vår intresseorganisation Ettanfotboll tillsammans med
föreningarna i ligan och SvFF identifierade ett antal utvecklingsområden. Det
identifierade behovet var att föreningarna måste utvecklas till att bli mer
hållbara över tid, eller stabila om man
så vill. Grunden till detta var diskussioner på SvFFs ordförandekonferens
2016 där man identifierade behovet av
att medverka till att det inte blir ett
för stort glapp i svensk fotboll mellan
Allvenskan/Superettan och resten av
herrseriepyramiden och SvFF beslutade
också att skjuta till pengar för utvecklingsarbetet i den semiprofessionella
fotbollen.
Visionen för Ettan som liga är att
bli Sveriges mest hållbara liga - en lite
utopisk vision kanske, men samtidigt
en målbild som passar bra med utvecklingsarbetet och som också bidrar till
att Ettan får en profil som sticker ut.
Även om spelarna i Ettan är semiprofessionella, så spelas det elitfotboll. Målet

är inte att spelarna ska få mer betalt
utan att organisationen runt omkring
spelarna ska bli mer professionell, så
att de unga spelarna i Ettan utvecklas
så bra som möjligt. På temat profil, är
också Talangligan ett begrepp som
Ettan talar mycket om. Tillsammans
är Hållbarhetsarbetet och Talangligan
något som gör att Ettan sticker ut. Nu
är Ettan förmodligen den svenska liga
oavsett idrott som utvecklas mest just
nu med utbildningar och nätverksträffar
för föreningarna, kraftigt förbättrade
TV-sändningar och med avsevärt mer
uppmärksamhet kring ligan också i
andra medier, kommersiell utveckling
och fler spelare som tar klivit uppåt i
seriesystemet och karriären.

Alltid
Alltidnära
nära
Hos
Hososs
ossfår
fårdudutillgång
tillgångtilltillettettproduktproduktprogram
programmed
medmarknadens
marknadensbästa
bästa
tekniska
tekniskalösningar
lösningaroch
ochettettsortiment
sortiment
som
somständigt
ständigtutvecklas.
utvecklas.Våra
Våraleveranleverantörer
törerärärnoga
nogautvalda
utvaldaför
förattattpassa
passadet
det
svenska
svenskalantbruket.
lantbruket.I vår
I vårbutik
butikhittar
hittar
dudureservdelar,
reservdelar,slitdelar
slitdelaroch
ochtillbehör
tillbehör
för
fördin
dinverksamhet.
verksamhet.

Maskiner
Maskiner• •Reservdelar
Reservdelar• •Verkstad
Verkstad

ViVises!
ses!

Följ
Följ
oss
oss
påpå
sociala
sociala
medier
medier
LULEÅ, Industrivägen 7
Maskinsäljare:
Johan Westerberg 076 - 721 88 49
Reservdelar 010 - 556 15 80
Verkstad 010 - 556 23 72
www.lantmannenmaskin.se
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VI SPONSRAR

FÖR VÅRT
NORRBOTTEN

KÄMPA FÖR
NORRBOTTEN

Coop Norrbotten är norrbottningarnas egna matkedja som
ägs av drygt 142 000 medlemmar. Det betyder att vi äger,
delar på vinsten och ger tillbaka till länet tillsammans.
Vinsten från butikerna återinvesteras i Norrbotten i form av
nya butiker, jobb och allt som gör vardagen ännu härligare i
vår del av landet. Som fotboll till exempel.
Tillsammans bidrar vi till den goda kraften i Norrbotten.

Norrbotten
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Chansen att vinna ökar
som bekant när man
spelar på hemmaplan.
Norra Sverige är inte bara vårt vackra hem, det är också
grunden för vår affärsidé. Vi kan den här marknaden utan
och innan.
NP3 har cirka 190 000 kvadratmeter uthyrbar yta i affärsområde Luleå där även Piteå, Gällivare och Kiruna ingår.
Söker du lokal inom handel, industri, kontor eller logistik?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Henrik Forsberg, Luleå
Tfn 0920-450 777

Niclas Wikman, Piteå
Tfn 0911-184 94

Marcus Carlsson, Gällivare
och Kiruna
Tfn 063-12 77 77

Nu finns det lediga kontorslokaler med stor potential på Ödlegatan 3 i Luleå
Trevliga lokaler i två plan på totalt 383 kvm i området Skutviken. Här finns stora
möjligheter för en blivande hyresgäst att få vara med i utformningen av lokalen.
Bilderna är exempel på möjlig utfornining av lokalen.

För ytterligare information besök:
www.np3fastigheter.se

Hör gärna av er om ni vill ha mer information eller en visning av lokalerna!

Tfn uthyrning 0200-751 000

Namn

Reg.nr

Dat.

Värdehandling

NYA RAV4
HYBRID
FLEET
EDITION
2,5 ACTIVE AWD-i
NYA
RAV4PLUG-IN
PLUG-IN
HYBRID
FLEET
EDITION
Förmånsvärde
från
kr/mån
UPP
TILL 75 KM
PÅ1.228
ENBART
EL!
Förmånsvärde
från
2.176
kr/mån
Fleet-pris: från 479.900 kr (ord.
pris från
499.900
kr)

SYSTEMEFFEKT

306

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

1,0*

hk*

L/100 KM

ALLTID
AUTOMAT

Leasing: från 2.895 kr/mån exkl. moms

Fleet-pris: från 479.900 kr (ord. pris från 499.900 kr)
Leasing: från 2.895 kr/mån exkl. moms

29*

CO G/KM
²

LÅG

FORDONSSKATT
360 KR/ÅR

JUST NU KAN DU KÖPA TILL VINTERHJUL FÖR 4.900 KR (ORD. 24.500 KR)
Erbjudandet gäller endast på lagerbilar
*Preliminära uppgifter i väntan på slutlig homologisering. Den beräknade körsträckan på ren el är mer än 65 km under mätcykeln WLTP. Siffran är preliminär i väntan på slutlig homologisering. Förmånsvärde är preliminärt netto vid 50%
marginalskatt, baserat på 2020 års förmånsvärdesberäkning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel baserad på 30% särskild leasingavgift, 4500 mil, 36 mån, 50% restvärde, ord.rörlig ränta 3,99% (apr-2020).). Ev. klimatbonus
är ej inkluderad i leasingkalkyl. Leasingpriser är exkl moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Erbjudandet gäller t o m 30 juni 2020. Gäller endast för företagskunder och kan ej kombineras med avtal och rabatter. Kampanjpriset
gäller t o m 30 juni 2020. Priset är ett rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Miljöklass Euro 6.2. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad
tillval som
Banvägen med
6, Luleå
inte finns i Sverige.

ÅF-xxxx

Ort
AdressRobert
Tel: xx-xxx xx xx

Daniel

Ort
Adress
Tel: xx-xxx xx xx

Lars

Ort

Adress
Joacim

Tel: xx-xxx xx xx

Ort
Adress
Tel: xx-xxx xx xx

LULEÅ PITEÅ SKELLEFTEÅ UMEÅ
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Ort
Adress
Tel: xx-xxx xx xx

0920-789 50 vx

www.burlinmotor.nu

Vår berömda
”Fulmössa”
Finns i flera färger på
profilbutiken.se

Handelsvägen 19, Luleå • 0920-280 280 • profilbutiken.se
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Ska du
köpa bostad
i Luleå?
Ta ett lån
i Luleå.
Alltid nära: Luleå.

Nu går vi mot
grönare tider

Norra Sverige går i spetsen för den gröna
omställningen. BDX är med på resan och
skapar innovativa helhetslösningar i allt från
logistik till entreprenad- och industritjänster.
Att vara cirkulär betyder inte att köra på i
samma hjulspår utan om att våga tänka nytt.
Vill du vara med på våra cirkulära resa?
Hör av dig så hjälps vi åt att
tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till
entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra
Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se
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Gamla kämpar:

Stefan Enbom
Nu är han vd i Luleå Hockey. Stefan
Enbom har dessutom en lång karriär
bakom sig i IFK Luleå. Över 20 år som
spelare i klubben och ytterligare fyra
som tränare. En sejour som var nära
att krönas med ett allsvenskt avancemang under hösten 1992.
Från sex års ålder till att karriären tog slut
på grund av en knäskada spelade Stefan
Enbom i IFK Luleå. Han var under många
säsonger stommen på IFK:s mittfält.
– Jag minns min tid i IFK med ett
stort leende på läpparna. Jag är född
och uppvuxen i den föreningen, säger
Enbom.
Från spelarkarriären lyfter han fram
en särskild säsong som höjdpunkten.
– Första året i andradivisionen kom
vi femma i serien som nykomlingar. Det
var en väldigt kul säsong.
Är det något som du skulle velat göra
annorlunda om du tittar tillbaka?
– Jag var på väg att flytta ett antal
gånger för att spela på en högre nivå.
Men i slutet av dagen är jag nöjd att jag
stannade och satsade på universitetsutbildning och jobb i stället. Jag hade
ändå inte blivit tillräckligt bra för att bli
bra i allsvenskan.
– Jag fick vara lagkapten i IFK från att
jag var 22 till att jag slutade. Det var en
fantastiskt rolig tid. När man ser tillbaka
är det kul att ha spelat i ens moderförening under hela karriären.
Men det fanns intresse för dig utifrån?
– Jag var på väg några gånger. Men då
hade jag redan börjat plugga. Så då
valde jag det och att bo kvar hemma.
Redan som 29-åring tvingades han
att lägga skorna på hyllan. En knäskada
satte stopp för fortsatt spel. Men direkt
efter den avslutade spelarkarriären valde han att kliva över på tränarbänken.
– Jag hade ett år som juniortränare
och sedan tre som assisterande i A-laget.
Tillsammans med klubbens nuvarande

ordförande Jörgen Eriksson, var Enbom
nära att leda IFK Luleå upp i allsvenskan
för andra gången i historien. Om det
inte vore för 13 minuter mot Västra
Frölunda på Ruddalen.
Under några ödesdigra minuter hämtade Göteborgslaget igen fyra mål den
avgörande allsvenska kvalmatchen.
– Det var en rolig resa som hade en
väldigt tråkig och tung sista dag. Vi
hade ett riktigt, riktigt bra lag den säsongen. Fantastiska fotbollsspelare.
Vad gjorde det laget unikt?
– Många talanger i laget och en väldigt,
väldigt seriös träningsmiljö. Även att
alla de bästa spelarna från länet var i ett
och samma lag. Vi hade de bästa spelarna från Malmfälten, Boden, Piteå, Kalix
och så vidare. Vi var ett väldigt utpräglat norrbottniskt lag med en utländsk
spelare. Han var absolut toppklass i
Sverige, Vladimir Galaiba. Han tycker att
IFK Luleå kan titta på hur Luleå Hockey
jobbar med talangutveckling. Nyckeln
är att de unga spelarna får möjlighet att
utvecklas i en elitmiljö, menar Enbom.
– Jag ser dagligen unga killar och
tjejer i hockeyverksamheten. Hur
dedikerade och 100 procentigt fokuserade de som går hela vägen är. Många
fotbollskillar i länet skulle behöva få en
känsla över vad en elitverksamhet är.
Hur man måste träna från tidig ålder
och hur mycket tid och energi man
måste lägga för att bli elitspelare.
– Det har vi i hockeyn. De får se det
varje dag. När man är i en elitmiljö tar
man åt sig av den. Det är ingen slump
att sådana som Nils Lundkvist är i NHL.
Han har varit väldigt ambitiös och fokuserad. Och tränat väldigt, väldigt hårt
under ett antal år. Det är vad som krävs.
Det kanske är svårt att hitta den
miljön på fotbollssidan i Norrbotten
just nu?
– Vi är i tredje divisionen, dessutom i
botten med både Piteå och IFK. Det

skulle krävas att vi får ett lag i superettan i länet.
Stefan Enbom följer fortfarande
moderklubben. Även om han inte varit
inne i klubbens verksamhet på nästan
30 år.
– Mycket som de gör verkar vara på
rätt väg. Man behöver försöka samla på
sig unga talanger. Som vi försöker göra
i Luleå Hockey, ha mycket utvecklingskraft och försöka få fram egna spelare.

Försöka undvika att ta in allt för mycket
utifrån. De blir bara här i ett eller två år
om de är bra. Sedan drar det vidare.
– I stället kontinuitet på Norrbottenskillarna och skapa en så nära elitmiljö
man kan när det gäller träning och allt
runt omkring. Försöka utveckla egna
talanger som kan utgöra stommen i
A-laget.

IFK Luleås ungdomar
behöver dig!
Stöd
Alla bidrag
mottages med
tacksamhet!

Swisha ditt bidrag redan idag till:

123 699 27 47
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IFK Luleå

Simon Tjärnberg

T O R O N T O

Profiler från förr och nya profiler
som passar dagens arkitektur
Vi erbjuder ett stort sortiment av lister, inneroch ytterpaneler med stor variation i såväl
dimension, profil och form.
Du finner något som passar din stil och smak
i vårt utbud. Vi kan också tillverka just din
profil efter ritning eller en provbit.
Vi levererar över hela Norden, till såväl
egna hem som offentliga byggnader.
Kontakta oss gärna för mer information.

Tel. 0911-25 74 00 • www.listspecialisten.se
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Jonas Eriksson debuterar
som författare med Korthuset
Luleåfödda Jonas Eriksson – med IFK
Luleå som självklart favoritlag – blev
inte bara en världsdomare på högsta
nivå.
I oktober debuterar han även som
författare med boken KORTHUSET:
– Den handlar om allt som inte syns
på TV, om allt som händer i världsfotbollens mörka hörn, säger Jonas
Eriksson.
Jonas Eriksson, 47, blev en av Sveriges
mest framgångsrika fotbollsdomare på
den internationella scenen. Nu skriver
han en bok om sin resa från grusplanerna på Örnäsets IP till toppen, som en av
världens bästa domare, och om fallet
därifrån.
Korthuset utkommer den 13 oktober
på Bokförlaget Forum.
– Först nu, när jag inte längre är en
del av det, kan jag berätta allt. Om
nepotismen, de brustna löftena, hoten,
utskällningarna och utfrysningen. Hur
det är att klä av sig i kalsonger för inspektion av domarvärldens mäktigaste person Pierluigi Collina, och vad man tänker när en assistent mäter ens underhudsfett med tortyrliknande redskap.
– Men också om resan dit. Varför jag
valde den. Om framgångarna, kickarna
och hur det är att gå ut på de största
och mest prestigefyllda fotbollsarenorna för att under nittio minuter bestämma över, och döma, 22 spelare från
den absoluta världseliten, säger Jonas
Eriksson.
Jonas Eriksson började sin spelarkarriär i IFK Luleå 1979 som femåring. Vid

13 års ålder blev han domare och med
tiden en av Sveriges mest meriterade
domare som dömt matcher i VM, EM,
Champions League och Allsvenskan.
– Det känns oerhört kul att få skriva
en bok om sin karriär, berätta en historia som ingen hört förut och öppna
dörrar som varit stängda alldeles för
länge.
Måndag 25 oktober kommer Jonas
Eriksson att besöka Luleå för en öppen
föreläsning som arrangeras tillsammans
med IFK Luleå. Där kommer Jonas att
prat om boken, men även om en rad relevanta och aktuella ämnen som ledarskap, kommunikation, konflikthantering,
inspiration och personlig utveckling.
Läs mer på www.ifklulea.se

Luleåfödde Eriksson är aktuell med:
• Med debutboken ”Korthuset : En
domares berättelse om kickarna
och spelet bakom världsfotbollen”
tillsammans med Anders Cedhamre.
Släpps 13 oktober.
• Som expert för SVT i sändningarna
från de stora fotbollsmästerskapen.
• Som expert i Discovery Networks
sändningar från Allsvenskan i Fotboll.
• Som en av deltagarna i SVT:s storsatsning Draknästet, sänds hösten
2021.

En ung Jonas Eriksson.
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Det är ingen
lätt match att
vara företagare
Advise är en fullservicebyrå med
engagemang och hjärta i Norrbotten.
Vårt mål är att du ska få ut det bästa av
ditt företagande, så att affärslivet kan
fortsätta blomstra.
RÅDGIVNING - REVISION - EKONOMI - SKATT

Läs mer på www.advisenorth.se

Sushi, Poké
och hälsorätter
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FOTO: VICTOR TJÄRNBERG

THE NEXT
GENERATION
PICKUP
VÄLKOMMEN IN OCH
PROVKÖR HELT NYA D-MAX

Spelarprofil:

MER
KAPACITET | STYRKA | SÄKERHET | KOMFORT
ISUZU DIN ORT
Pickupgatan 1, 070-123 45
Mån-fre 09-18, lör 10-15, sön 11-15
www.hemsida.se

Luleå Ostrongatan 4 Tel. 0920-877 70
Öppettider: Mån-Tors 09.00-17.30
Fre 09.00-17.00 Lör 11.00-14.00

www.bossesbil.se

Isuzu D-Max Double Cab fr. 269.900:- exkl. moms. Bränsleförbr. bl. körn. 8,2–9,2 l/100 km, CO2 bl. körn. 216–241 g/km (WLTP)

FINAL

STORA
COOP NORRBOTTEN
CUP
IFK LULEÅ-PITEÅ IF FF
6 OKTOBER 19.00
NYABVALLEN

Biljettinformation se www.ifklulea.se • OBS! Biljettförsäljning vid entrén
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Ahmad Gero
Ahmad Gero har meriter från spel i
Superettan. Nu vill han lyfta IFK Luleå
och hjälpa laget mot nytt kontrakt
i Ettan. ”Största målet är att stanna
kvar i serien”, säger han.
Under sommaren anslöt Ahmad Gero
till IFK Luleå, för att lösa den anfallsbrist som uppstått under vårsäsongen,
samtidigt som David Majak. Nu har han
varit ett par månader i klubben och ser
positivt på tiden i Norrbotten.
– Det har varit fantastiskt. Allt är bra,
omklädningsrummet, tränarna. Jag känner mig välkommen. Vi jobbar hårt varje
dag för att bli bättre, och spela bra på
matcherna, säger Ahmad.
Den nigerianske anfallaren var på
provspel tidigare under sommaren, som
blev avgörande när han valde att flytta
från Värnamo till Luleå.
– När jag kom på provspel, kände jag
mig välkomnad. Från tränare, ledning,
alla spelare. Jag såg det här som ett bra
ställe att bli bättre på. Och ge allt för
laget, säger han.
Samtidigt anslöt även David Majak.
– Han är en fantastisk kille. Han är
rolig i omklädningsrummet. En bra spelare på planen. Jag gillar att ha honom i
laget. Det hjälper mycket.
Till Sverige kom Gero under 2018,
efter att ha signat ett kontrakt med
Jönköpings Södra året innan, som började gälla då.
Anledningen att han flyttade från
Nigeria till Sverige, stavas Alhaji Gero.
– Min bror har varit i Sverige ett tag.
Jag spelade med landslaget och fick en
inbjudan från en allsvensk klubb. Han sa
att det är ett bra ställe att vara på. Då
åkte jag över och fick ett kontrakt.
Omställningen från ett liv på en afrikanska västkusten till Sverige var stor.
– Det var svårt, om jag ska vara ärlig.
Jag kom hit under vintern. På vintern
i Nigeria är det runt 30 grader. Jag fick
se snön direkt när jag kom och blev
överraskad. Det var en bra upplevelse
och nu är jag van vid det.

– Jag sov på tåget, min bror satt bredvid mig. Jag vaknade, såg snön. Det
kommer jag alltid komma ihåg. Det är
verkligen en annan värld.
Storebror Alhaji har spelat med Öster,
Östersund och Helsingborg. Det finns
likheter mellan dem också.
– Vi är båda starka. Han är mer av en
boxspelare. Jag springer mycket bakom
backlinjen. Även med skottet. Vi är lika
på så sätt.
Inför årets säsong gick han till nykomlingen i superettan Värnamo, som
blivit en toppklubb. Men hade svårt att
få speltid och efter två kortare inhopp
lämnade han.
– Jag anslöt sent och då var laget
redan byggt. Det blev ganska svårt för
mig att få speltiden som jag ville. Jag
pratade med Jonas (Thern). Han tyckte
att jag skulle åka till Luleå. Och att de
skulle ta hand om mig bra. När jag kom
fick jag också se det själv.
Den tidigare storspelaren Jonas Thern
har under de senaste åren utvecklat
spelare på löpande band, och gjort sig
känd som en bra tränare och spelarutvecklare. En bild som Gero delar.
– Hundra procent. Alla unga spelare
gillade honom där. Han har rätt mentalitet. Han ger dig möjligheter att utvecklas som spelare och person. Jag gillar
verkligen honom.
Nu väntar en höst med IFK Luleå och
en kamp för nytt kontrakt i Ettan.
– Största målet är att stanna kvar i
serien. Vinna så många matcher vi kan.
Nu är vi i en ganska svår situation men
det är målet.
– Personligen är det att ge allt för
laget. Jag vill hjälpa laget att säkra
kontraktet.
Vad behöver ni göra?
– Vi har gjort det. Vi måste fortsätta
lägga ner ett hårt jobb, med en tro på
oss själva. Ge vårt bästa. Spela och se
vad som händer.
Victor Tjärnberg

F 17, laget
som vill uppåt
IFK Luleås äldsta flicklag består av 27
tjejer födda 2004-2006. Stommen i laget har varit med sedan starten 2010
då flickverksamheten i föreningen
återupptogs. Sedan dess har föreningen gått från att ha ett flicklag till
idag tio flicklag i samtliga åldrar från
2004 och ner till det nystartade laget
med tjejer födda 2015.
För F 17 tjejerna har säsongen varit
intensiv. De spelar i år i F 15 serien och

den nationella serien F 17 SM där de
ställs mot lag från Norr- och Västerbotten. Stommen i laget är födda 2005
och är egentligen ett år för unga för SM
serien men laget har vunnit den regionala serien tre år i rad och utmaningen
behövdes för att fortsätta utvecklas.
– SM serien är bättre än jag trodde,
bra matcher mot lag som vill spela fotboll. Vi har saknat den här matchmiljön
tidigare år och är glada att vi anmälde
oss säger lagets tränare Johanna Augustsson som tillsammans med Håkan
Wiklund och Anna Öqvist coachar laget.
Framtiden:
Målet för IFK Luleå är att starta upp ett
damlag under säsongen 2022. Tanken är
att fortsätta spela i SM serien i kombination med spel i Div 4.
– Vi är fortfarande unga men nu siktar
vi på att ta steget upp på seniornivå i
kombination med bra matcher i juniorserien. IFK Luleå är idag en jämställd
förening och vi känner föreningens
stöd att starta upp seniorverksamhet
även på damsidan. Vi har dessutom
enormt duktiga tjejer som kommer
underifrån och vi vill skapa något för

dom att sträva mot. Redan i år har F 17
lånat in spelare från F 07 och F 08 vilket
bådar gott för framtiden säger Johanna
Augustsson
Fotboll är nr 1:
I F 17 finns det fem tjejer som är antagna
på gymnasieskolans NIU program inriktning fotboll. Tjejer som dubbel idrottat
under många år men som valt fotboll
som första sport.
Varför föll valet på fotboll?
– Fotboll är roligt och en stor sport med
många möjligheter. Sen har jag gått
längst i fotboll vilket avgjorde att jag
valde fotboll säger Meya Larsson som

ifjol belönades med att få åka på ett
landslagsläger och nu i oktober åker till
Bosön på ett Regionalt läger.
Vad är det bästa med F 17 laget?
– Det är ett seriöst lag, alla satsar och
det är en bra atmosfär. Vi är ödmjuka
och schyssta mot varandra säger Elin
Friman som är en av 6 tjejer födda 2004
i laget och hör till de mer rutinerade.
Hur ser ni på framtiden, vad är målet
för er och för laget?
– Målet är att börja med att vinna div 4
nästa år och sen gå upp till Div 1, gärna
ännu högre säger tjejerna och skrattar.
Vi ska även gå till slutspel i F 17 SM.

VI UTFÖR

MARKARBETEN
TILL BÅDE FÖRETAG
OCH
PRIVATPERSONER

www.panab.nu
Tel. 070-601 88 02, 070-241 99 98, 073-073 10 87
Industrivägen 7, Kallax Företagsstad, Luleå
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J IAB HYRC E NTE R — 10 ÅR

H E L A DE N NA SI DA ÄR E N AN NONS FR ÅN J IAB HYRC E NTE R

Två av våra medarbetare som kan de gula Post-it-lapparna utantill. Innesäljare Rasmus Lindahl-Rosén servar kunder som ringer och mailar in sina

Foto Petra Älvstrand

bokningar och Mikael Sandberg ser till att rätt maskin hamnar i rätt händer.

HISTORIEN OM DE GULA
POST-IT LAPPARNA
När JIAB startades 2011 var tanken att det skulle
vara ett litet företag som komplement till de större
uthyrningsföretagen. Men så blev det inte.
Johan Isaksson och Johan Berg startade, på idéstadiet, resan tillsammans redan ett par år innan 2011.
Med erfarenheter och entreprenörskap från restaurangbranschen
och fastighetsmarknaden så ville
de erbjuda samma höga nivå av
servicegrad och kvalité till byggföretagen som till restaurang- eller
hyresgästen.
Några viktiga punkter skrevs
ned på ett par gula Post-it lappar,
vilka fortfarande genomsyrar hela
verksamheten.
LÄS MER PÅ:

JIAB
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jiabhyrcenter.se
jiabstallning.se

Från den höstdagen 2011 när
den första värmefläkten hyrdes
ut från JIAB Hyrcenter i Luleå har
ytterligare fyra fullvärdiga depåer
öppnats i Piteå, Boden, Kiruna och
Gällivare. Redan år 2013 insåg
ledningen att byggindustrin
behövde ytterligare stöttning
utöver bilmaskiner, liftar eller
spikpistoler, så de startade JIAB
Ställningsmontage. En verksamhet som idag innefattar 70
ställningsbyggare och 150 000
kvadratmeter ställning.
Under 2021 firar JIAB tioårsjubileum och verksamheten har ökat
omsättningen från ett par miljoner
första året till över en kvarts miljard

för 2021. Verksamheten, med såväl
JIAB Hyrcenter som JIAB Ställningsmontage AB, sysselsätter idag
150 människor. Under åren har
även ledningen spetsats till med
branschspecifik kompetens då
Thomas Erixon klivit in som delägare i JIAB Hyrcenter och Andreas
Kylmänen och André Olofsson i
JIAB Ställningsmontage.
Tillväxten och expansionen
har varit enorm på dessa snart
tio år och frågan är – vad är
hemligheten?
Svaret är enkelt, JIAB avviker
aldrig från det som ursprungligen
ritades ned på de gula Post-it
lapparna.

Jiab avviker
aldrig från sin
värdegrund:
ALLTID FINNAS TILLGÄNGLIGA
ALDRIG TACKA NEJ TILL
ETT JOBB
VARA FLEXIBLA,
PERSONLIGA OCH ENKLA
VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
HA MASKINER, VERKTYG OCH
LIFTAR AV HÖGSTA KVALITÉ
UNDERHÅLLA VÅRA PRODUKTER
SÅ KUNDEN ALLTID FÅR EN
KÄNSLA AV NYTT
VERKLIGEN VARA DEN
BÄSTA SAMARBETSPARTNERN
I BRANSCHEN

JIAB

| FÖR ER SOM SIKTAR MOT TOPPEN

På rätt plats, i rätt tid med nyputsad
utrustning. Alltid beredda på snabba
offensiva omställningar för att nå
målet så effektivt som möjligt.
Ovanstående hade kunnat vara taget ur IFK

levererar passningar… förlåt, maskiner och

Luleås spelbok men är hämtat från JIAB:s
värdegrund. Vi är den trygga speluppläg-

ställningar när behovet finns. 24 timmar om
dygnet, 7 dagar i veckan, året om. Vi vågar

garen inom bygg- och industrisektorn som

påstå att vi har branschens bästa service.

UTBILDNING
JIAB tillhandahåller även olika utbildningslösningar
för byggsektorn. Vi utbildar inom bland annat:
Truck

Lift

Fallskydd

Travers

Ställning

Säkra lyft

JIAB HYRCENTER

JIAB STÄLLNINGSMONTAGE

jiabhyrcenter.se | 0920-121 22

jiabstallning.se |0920-21 95 00
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IFK Luleå A-laget 2021 | Bakre raden från vänster: Viktor Drugge, Jonathan Vikström, Grace Tanda, Neo Vesterlund, Johan Luthström, Fredrik Lundgren, Petter Vikström, Martin Oskarsson, William Olausson, Hassan
Milla Koroma. Mellersta raden från vänster: Robert Abrahamsson, Gustav Hamstig, Axel Olsson, Adam Forsman, Ahmed Vandi, Mamadou Kouyaté, Viktor Nilsson, Arish Nouri, Jakob Johansson Inga, Nils-Olof Carlsson.
Främre raden från vänster: Max Wårell, Yassine Assam, Islam Burman, Daniel Engberg, Tomas Adell, Somin Gustafsson, Harry Kircher, Andreas Johansson, Josh Chatee, Patrik Pettersen, Philip Rundqvist.

IFK Luleås A-lag
1. Tomas Adell

7. Yassine Assam

17. Mamadou Kouyaté

24. Philip Rundqvist

2. Viktor Drugge

8. Ahmad Gero

19. Patrik Pettersen

25. Gustav Hamstig

3. Martin Oskarsson

9. Islam Burman

20. Axel Olsson

26. Adam Forsman

4. William Olausson

10. Arish Nouri

21. Jonatan Vikström

29. Neo Vesterlund

5. Fredrik Lundgren

11. David Majak

22. Petter Vikström

30. Simon Gustafsson

6. Jakob Johansson-Inga

14. Viktor Nilsson

23. Joshua Chatee

Position: Målvakt
Ålder: 28
Moderklubb: IFK Kalix
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4
Position: Back
Ålder: 17
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Back
Ålder: 29
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 7
Position: Back
Ålder: 31
Moderklubb: Notvikens IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 5
Position: Back
Ålder: 29
Moderklubb: Sjulsmarks SK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4
Position: Back
Ålder: 26
Moderklubb: Kiruna FF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 2
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Position: Forward
Ålder: 29
Moderklubb: USB Bejaad
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3
Position: Forward
Ålder: 22
Moderklubb: Ramcy Academy
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Mittfältare
Ålder: 21
Moderklubb: Sundoms IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 7
Position: Mittfältare
Ålder: 30
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 9
Position: Forward
Ålder: 20
Moderklubb: Uror
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Back
Ålder: 21
Moderklubb: Alviks IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4

Position: Mittfältare
Ålder: 24
Moderklubb: Yeelen Olympique
Antal A-lagssäsonger i IFK: 2
Position: Mittfältare
Ålder: 30
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 4
Position: Back
Ålder: 20
Moderklubb: Notvikens IK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3
Position: Back
Ålder: 22
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 3
Position: Back
Ålder: 18
Moderklubb: Lira BK
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Mittfältare/Forward
Ålder: 24
Moderklubb: FC Reading
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

Position: Mittfältare
Ålder: 21
Moderklubb: Vasalunds IF
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Mittfältare
Ålder: 17
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Back/Mittfältare
Ålder: 18
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Forward
Ålder: 18
Moderklubb: IFK Luleå
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1
Position: Målvakt
Ålder: 20
Moderklubb: IK Franke
Antal A-lagssäsonger i IFK: 1

Tillsammans levererar
vi en trevligare tillvaro
Lindströms Transport och Kiruna Bilfrakt
utför dagligen godstransporter i Norroch Västerbotten.
Vi levererar hållbara transporter med
hög kvalité och minimal miljöpåverkan,
där våra medarbetares arbetsmiljö prioriteras högt.

VI KÖR TRAFIKSÄKERT

VI KÖR KLIMATSMART

VI TAR ANSVAR

www.trevliga.se

Ömma fötter?

Kom in till oss på Snabbasteg för
din fotanalys och formgjutna sulor.

Storgatan 30, Luleå | 0920-25 72 10 | www.snabbasteg.se
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Vill ni synas
lite mer?
Vi har stor erfarenhet av skyltar
i alla format och vet vad som
krävs för att ditt varumärke
skall lysa starkast!
Hör av dig så
berättar vi mer!

Minnen från
Allsvenskan 1971
I hela sitt liv har Lennart Nordström
följt IFK Luleå. Allsvenska säsongen
för 50 år sedan är en given höjdpunkt
under supporterskapet. Då var Nordström dessutom klackledare på Skogsvallen – som hade ett publiksnitt på
över 8 000 under året i högsta serien.

4Sign Luleå
0920-28 01 50
www.lulea.4sign.se

RIKSTÄCKANDE PROFILERING
MED LOKAL NÄRHET
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Även om det inte längre spelas allsvensk fotboll på Nyabvallen är han
fortfarande en stor supporter till laget.
– När jag är hemma på Bergviken så
går jag på varje match, säger han och
fortsätter:
– Jag har varit med ända sen både
fotbollen och hockeyn var IFK. Dessutom en bit innan det. Sedan blev IFK
fotbollen och Luleå Hockey en egen
förening. Det är ganska många år sen.
Givetvis är klubbens allsvenska säsong
1971 något som sticker ut lite extra ur
mängden. Fortfarande är det enda året
som Norrbotten haft ett lag i Sveriges
högsta division på herrsidan.
– Vi hade en enorm inramning på
varje match. Hela länet ställde upp för
IFK. Det kom bussar från Haparanda,
Kiruna, Malmfälten och övriga delar av
länet. Spelarna var ju verkligen från hela
Norrbotten.
Stämningen under de allsvenska
matcherna på Skogsvallen fick många
av motståndarna att höja på ögonbrynen, menar Lennart. Speciellt en
reaktion har etsat sig fast i minnet hos
Nordström.
– ”Är det Benfica vi ska möta”. Det
sa av våra allsvenska motståndare till
mig inför en hemmamatch. De trodde
nog inte riktigt sina ögon och frågade
sig om det var sant. 12 000 hopträngda
norrbottningar var det nog inte många
som väntat sig.
Då var Lennart dessutom klackledare
på Skogsvallen.
– Jag tillsammans med ”Fimpen”
Sjöholm var hejarklacksledare på hemmamatcherna. Men på bortamatcherna
fick jag ta hand om det själv. Jag var på

nästan varje bortamatch det året, säger
han och fortsätter:
– Jag skulle med flaggans hjälp få i
gång publiken. Vi är ju i grunden ganska
tystlåtna av oss. Men alla som var på
matcherna kan nog vittna om stämningen som var. Många tänkte sig att
bara gå på en match. Men sedan var
man fast. Det var en stämning som man
kunde diskutera under hela veckan.
Gick det få i gång publiken då?
– Oj, oj. Absolut. De vinkade, tjoade
och tjimmade. Det var en sådan härlig
stämning.
– Folket lyfte verkligen fram pojkarna.
Stod man på betongläktaren så såg man
inte skogen. Man såg bara människor.
Där kan man snacka om stämning.
Han följer fortfarande herrlagets
framfart. Även om det nu är i division 1 i
stället för allsvenskan.
– Fast att jag är 87 år gammal har jag
varit och sett hemmamatcherna. Det
var ju lite trist när det varit corona och
de inte har släppt in någon publik. Men
då har jag stått uppe i skogen och tittat.
Den pågående säsongen har varit tung
för IFK som krigar i botten av tabellen
för ett nytt kontrakt. Men Lennart är
tydlig med att han aldrig kommer sluta
följa laget, även om de sportsliga resultaten går emot.
– När det går tungt för laget så är det
tungt. Så är det ju. Men när man är IFK:are så står man kvar och vill se. Hjälpa
till med det man kan, säger Lennart och
fortsätter:
– Det är helt andra ekonomiska förutsättningar i dag, än när man spelade i
allsvenskan. Men hade vi klarat oss kvar
det året hade det kunnat bli många
fler. Vi hade ett publikunderlag som
ingen trodde var sant. Alla engagerade sig runt laget. Hade vi fått ett år
till i allsvenskan så hade vi haft råd att
förstärka laget.
Simon Tjärnberg

Vi stödjer
idrotten i Luleå

Örarna
Brändövägen 4, 975 97 Luleå | Tel: 0920-705 33 | Öppettider: Måndag-Fredag 09.00-19.00, Lördag 09.00-16.00, Söndag Stängt
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Besiktningsvägen 11 • 0920-175 47
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Spelarprofil:

Martin Oskarsson

En ny viktig höst väntar och kamp för
nytt kontrakt i Ettan. Martin Oskarsson vet vad som krävs och har gjort
det tidigare. ” Jag tror att det finns
förutsättningar att göra en bättre
höst”, säger han.
Han har missat tre matcher under de
senaste fem säsongerna med IFK Luleå.
Den uppskattade ytterbacken Martin
Oskarsson, som ständigt fyller på längs
högerkanten och är ett offensivt hot,
var den IFK-spelare som spelade flest
minuter i Ettan under förra säsongen.
Den här våren har han missat två
matcher, med laginsatser som varit
både upp och ner.
– Stundtals väldigt bra spel. Vi har
släppt in mycket mål på bjudningar. Det

har kostat oss ganska många resultat.
Ser man rent matchbildsmässigt hade
vi kunnat förtjäna mer. Men det är
bortkastat när vi bjuder på baljor, säger
Martin.
Inför den här säsongen har en ny tränarduo tagit över, med Daniel Engberg
och Andreas Johansson.
– Teorin är rätt lätt att förstå. Sen ska
det utföras. Där har det brustit. Det tar
lite tid för saker att sätta sig. Det är en
pågående process.
Trots att formationerna i försvarsspel
har ändrats under säsongen, har hans
roll inte gjort det.
– Enda riktigt stora skillnaden, är att
jag kan gå framåt även om jag inte är
på bollsida. Annars tycker jag att det är
likadant.
Det har gett resultat. För första
gången sedan 2016 och en bortamatch
mot Carlstad United, skrev han under
vårsäsongen in sig i målprotokollet.
– Det klart att jag kommer ihåg det.
Jag kommer ihåg det i minsta detalj. Det
säger väl en del om min målproduktion,
skrattar Martin.
Ett hörnmål som innebar poäng och
2–2 på tilläggstid hemma mot Örebro
Syrianska.

– Jag håller mig ute på kanten och passar till målen i stället. I år har jag varit
uppe på två hörnor. I annat fall stannar
jag oftast vid mittlinjen. Jag har satt en
av dem.
Under karriären har Martin Oskarsson
representerat Alvik, Piteå och IFK. Med
ett undantag. 2012 testade högerbacken vingarna i Spanien, och med El Palo i
den spanska fjärde divisionen.
– Det var annorlunda. Det var det
verkligen. Mycket som man trodde att
det skulle vara. En hel del som jag inte
kunde förutspå. Från vad jag visste,
säger Martin.
Som vadå?
– Det är en mycket hårdare jargong. Det
var på den nivån, slog jag bort en passning kunde jag bli kallad horunge. Det
är en grövre jargong, de är sådana mot
varandra också. Fastän jag kan förstå
rent intellektuellt, att det här är nästan
som ett svenskt ”kom igen”. Det är svårt
att tvätta bort den svenska mentalitet
som har satt sig, säger 30-åringen och
fortsätter:
– I övrigt stämde mycket överens.
En ruggig teknisk standard. Något som
överraskade mig också. De är helt galna
i närkamperna. Jag tänkte att de kanske
är lite mjuka. Helt hänsynslösa. Är det
en 50/50-duell kör de. Jag kanske var
den mjukaste av de alla.
Du var sugen på att testa något
annat?
– Jag var sugen på att flytta. Bo och

spela där. Lärde mig spanska. Det var en
väldigt bra erfarenhet. Jag fick perspektiv på vad jag hade här hemma. Något
som jag inte hade tidigare. Då hade jag
inte upplevt något annat än Luleå och
hemma. Det var väldigt lärorikt. Ett stort
steg på vägen att bli vuxen.
Nu väntar ännu en höst med kamp
om nytt kontrakt i Ettan. Förra säsongen
var läget liknande. Då slutade det med
en tionde plats. Nu ska det göras igen.
– Om vi börjar med att vi håller
oss skadefria. Att vi bibehåller de bra
sakerna och slipar bort misstagen som
vi gjort. Jag tror att det finns förutsättningar att göra en bättre höst. Jag är
positivt inställd.
– Dels rent kvalitativt kan vi det. När
vi var i liknande situationer i fjol klarade
vi det. Mentaliteten finns. En erfarenhet
av läget.
Då avslutades säsongen med flera
viktiga segrar. Även under den här hösten finns nyckelmatcher att vinna.
– Då var det TG hemma, Nyköping
hemma, Örebro hemma, Karlslund
borta. Det var kniven mot strupen även
då. Det racet började i fjol med tio omgångar kvar av serien.
– Jag kommer framför allt ihåg TG
hemma i Arcus. Det var sådan laddning
i laget. Sådan koncentration under hela
matchen. Det var den roligaste matchen
i fjol bara för att det var sådan atmosfär, även om det var utan publik. Det
fanns en sådan vilja att vinna.
Victor Tjärnberg

Brändön vid havet!
Platsen för möten, äventyr, aktiviteter,
god mat och mysigt boende.
Kontakta oss om årets jularrangemang!

www.brandokonferens.se • info@ brandokonferens.se • 0920-741 00
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Den senaste tiden har gått bra för Cerverabutiken i Luleå, trots pandemin, och 2020 utsågs de dessutom till Årets franchisetagare av Cervera Sverige. ”Att vi tar det här klivet
och tänker på vår framtid känns jättebra, det är helt rätt steg”, säger Krister Boman, här
tillsammans med dottern Josefine.

HERO är värmepumpen som dominerar värme och kyla och
är här för att styra komforten i ditt hem efter dina behov.
• Braskaminsfunktion
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Värmer utan
att synas!

Att stå för säkra produkter utan skadliga
kemikalier är viktigt för Cervera. Därför
fasar de nu ut produkter som innehåller
PFAS-ämnen ur sortimentet. Målet:
PFAS-fria år 2025. ”Vi har valt väg, vi
ska inte ligga i någon gråzon”, säger
Krister Boman.
PFAS ÄR EN GRUPP ämnen som
tillsätts i ytbehandlingar, exempelvis i
ytterplagg, funktionskläder, skidvallor,
brandskum, elektronik och nonstick-beläggningar för köksprodukter. Studier
har visat att vissa av ämnena är cancerframkallande, påverkar reproduktionsförmågan och immunsystemet.
Cervera tar nu krafttag i sitt hållbarhetsarbete, genom beslutet att
aktivt fasa ut produkter som innehåller
PFAS-ämnen.
– Man ska känna en trygghet när
man handlar här. Vi vill stå för en viss
kvalitet och ett visst tänk, och vill veta
hur leverantörer jobbar i allt ifrån ansvar
till tillverkning, förpackningar och leveranser. Hållbarhetstänket är en självklar
del av Cervera, berättar Krister Boman,
butikschef på Cervera i Luleå.

PERSONAL HAR utbildats och sortimentet granskats, och en del leverantörer och produkter har fått lämna butiken.
– Vår hållbarhetschef har gjort ett
jättejobb. Vi har tittat på befintliga leverantörer som funnits inne hos oss, och
ska en leverantör komma in med en ny
stekpanna eller springform så nagelfar
vi den, vi är stenhårda. Slutkunden ska
känna sig trygg med att det vi säljer hos
oss är checkat. Vi har valt väg, vi ska
inte ligga i någon gråzon, säger Krister
Boman.
I 16 ÅR har han drivit Cervera i Luleå
tillsammans med sin fru Maria, och
dottern Josefine jobbar också i butiken
sedan många år.
– Vi har gjort ett fantastiskt år både
i e-handeln och butiken. Att vi tar det
här klivet och tänker på vår framtid
känns jättebra, det är helt rätt steg. Vi
har myntat att framåt tillsammans är det
vi jobbar med. Vi vill framåt och vi ska
göra det tillsammans. När man då som
stor kedja kan göra något tillsammans
och ha hållbarhetstänket med sig hela
vägen, det tycker jag känns riktigt riktigt
bra.

Trygga och säkra
NINJA värmer utan att synas. Här får du effektiv och
behaglig värme från en osynlig mästare.
NINJA är enkel att installera, får plats överallt och passar
perfekt till nya rum, garage, sommarstugor eller andra
favoritplatser.
• Mindre innedel
• Wifi

”målgörare” i våran startelva!
PFOA
Free

Hapt IQ

Stekpanna 28cm
Stomme med 5 lager och extra stark
beläggning (Stratanium + )

1499:(ord.pris 1799:-)

Salina Ti-X

KONTAKTA OSS FÖR ALLA FRÅGOR OM BERGVÄRME ELLER LUFT/VATTEN
ALLTID KOSTNADSFRI OFFERT • FRÅGA OSS OM ROT-AVDRAG
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Free

Luleå & Fyrkanten 0920-109 06 | Östra Norrbotten 0978-300 22
Nordkalottvägen 20, Luleå | www.naturvarme.nu

PFAS
Free

PFAS
Free

Stekpanna 28cm
Mycket slitstark beläggning och en
kallpressad aluminiumstomme med 7
lager non-stick var av det yttersta är
med stenmineraler.

999:-

Storheden-Luleå
0920-20 05 40
Måndag–Fredag 10-19
Lör 10-17, Sön 11-17

Varmt välkommen önskar Maria & Krister med personal
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Direkt från
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Få ett helhetsgrepp om
Lambertsson.
Andreas Johansson.

Det är modet och
karaktären som ska
säkra nytt kontrakt!
Fjolåret präglar spelarna mycket.
Det var tufft, ångest och kniven på
strupen. Exakt som den här säsongen
kommer vara. Det kommer krävas karaktär och mod under den kalla delen
av säsongen.
Fyra poäng från negativt kval 2020
och det har varit en del spelartapp, en
försäsong och en första halva som inte
direkt talade för att 2021 skulle bli så
mycket annorlunda. En kamp in till sista
signalen ljuder i slutet av november.
Det är utmaning som varken skrämmer
eller känns omöjlig. Vi i tränarstaben har
tillsammans med spelarna från januari
jobbat med ett tydligt arbetssätt. Ett arbetssätt där viljan är att spela en rörlig,
attraktiv fotboll med kontrollerade attacker. Snacket utifrån har varit tydligt,
vi har inte spelarna för det. Där håller vi
inte med. Egentligen handlar det inte
så mycket om vilka spelare man har
utan om tydliga roller, aktivitet, att göra
mycket för att komma åt ytor och för
att skapa ytor. Det är en process som
tar tid, men vi övertygad om att vi kommer att nå dit med IFK Luleå, däremot
FOTO: ROLAND ASPVIKEN

Daniel Engberg.

kommer det också att vara perioder när
man faller tillbaka och inte riktigt vågar
tro på det. Då det handlar om att få
spelarna att känna sig fria och bryta loss
de från handbojorna. Då är ledarskapet
viktigt och att vi konsekvent fortsätter
jobba med de saker man tränar på. En
modig fotbollsspelare är en bra fotbollsspelare.
Det är modet och karaktären som
ska säkra Ettanspel även 2022. Det
kommer vara otroligt viktigt både från
ledare och spelare att ställa tydliga
krav, att hela tiden, varje träning, varje
match, jaga personbästa. Vi måste vara
bäst på de saker som inte kostar. Att
tro att det är på individuell skicklighet
vi ska klara nytt kontrakt är naivt. Vår
enda chans är att vara det bästa laget.
Att jobba och slita för varandra. Att
aldrig falla ur ramen, att aldrig strunta i
detaljerna.
Den stunden du ger upp, det är den
stunden du låter någon annan vinna.
Daniel Engberg & Andreas Johansson
Tränare IFK Luleå.

• Lambertsson Online
• Säkerhet
• El och klimat
• Kranuthyrning
• Bodetablering
• Flexibel tillslutning
• Maskinuthyrning
• Trafik och anläggning
• Säkerhet och arbetsmiljö
• Cirkulär ekonomi
• Vi säkrar hela bygget

Nordkalottvägen 20 | 972 54 Luleå | 0920-24 06 00
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Spelarprofil:

Josh Chatee
Den här säsongen har varit skadefylld
för engelsmannen Josh Chatee. Nu
siktar han på en bra höstsäsong med
IFK Luleå. ”Vi måste hitta en jämnhet
i vårt spel”, säger han.
Josh Chatee värvades inför säsongen
från Stöde. När han utsågs till seriens
bästa mittfältare. Då var IFK-tränaren
Daniel Engberg i Notvikens IK. Efter att
de spelat höstomgången mellan lagen,
pratades de vid efter matchen
– Han tyckte att jag spelade riktigt
bra. Jag tror att han sa: ”Om jag någonsin tränar ett lag högre upp. Så skulle
jag älska att ha dig i mitt lag”, säger Josh.
Men det la han inte större vikt vid då.
– De hade just vunnit med 1–0. Vi
hade bollen i kanske 80 procent av
matchen. Vi hade så många chanser och
de avgjorde i 90:e minuten på hörna.
Det innebar att vi inte kunde gå direkt
upp, utan fick hoppas på kval, säger han
och fortsätter.
– Det var nästan alla tränare, 8-9
matcher in i säsongen, som tränarna i
andra laget pratade med mig och frågade vad jag skulle göra nästa år. Det var
inte en stor grej då.
Det blev istället realitet när Daniel
Engberg presenterades som ny IFK-tränare i vintras.
– Han messade mig några dagar före
det blev offentligt, att han är ny tränare.
Jag tror att det var i december. Då höll
vi kontakt under försäsongen. Innan allt
blev klart i mars.
Han fick också en flygande start på
sin debutsäsong i division 1. Engelsmannen, fostrad i Reading, var inblandad i
mycket offensivt. Han ordnade straff,
var ständigt ett hot och startade de tre
första matcherna. Två av dem slutade
med seger.
– Allt började väldigt positivt från försäsongen och under de första matcherna, säger han.
Sedan brakade skadehelvetet loss.
Först skadades vristen på träning.
– Vi hade just spelat mot Sandviken.
Vi gjorde en bra match. Men förlorade.
Då skadade jag mig veckan efteråt. Jag
kände direkt att vristen inte var bra.
Men den svullnade inte upp så mycket.
Vi lindade.
Han försökte komma tillbaka mot
Hudiksvall, bara efter två matcher borta.
Men tvingades kliva av redan efter 18
minuter. Det gav ytterligare frånvaro för
23-årige engelsmannen.
– Det var såklart fel beslut. Det var
en annan skada mot Hudiksvall. Men
samma vrist. Jag har haft lite otur. Men
sådana saker händer ibland i livet,
ibland i fotboll. En besvikelse såklart. Nu
är det över.
– Efter sju timmars bussresa hem från
Hudiksvall var vristen som en ballong.
Under skadeperioden var olyckan
framme igen. Den 10 juni kraschade han

så pass allvarligt med sin elsparkcykel,
på väg till Nyabvallen att han bröt
armen och fick en hjärnskakning.
– Det var en tidig träning. Jag hade på
mig solglasögon, hörlurarna på, körde
på min elsparkcykel. Blicken rakt framåt.
Då körde jag på något, tror att det var
en sten. Jag tappade styrningen totalt,
säger Josh och fortsätter:
– Sen kommer jag inte ihåg något förrän jag vaknade på sjukhuset. Min arm
var av på två ställen. Jag hade blod över
hela mitt ansikte. Sjukvårdspersonal som
höll i min nacke. Det kändes som att jag
var i en dröm. Jag visste inte var jag var.
Jag visste inte vilken dag det var.
Men det hade kunnat sluta ännu
värre.
– Jag kommer ihåg när jag låg i
sjukhussängen och videochattade med
min familj. Jag såg förskräcklig ut. Jag
kommer ihåg att jag sa det till dem. ”Jag
är bara glad att jag lever”. Nu kan jag
titta tillbaka på det och skratta. Nu har
han bytt färdmedel till träningarna.
– Jag kör en cykel till träning nu.
Min mamma har förbjudit mig att köra
elsparkcykel nu. Jag kommer inte använda den i år, säger han och pekar på
sin röda cykel av äldre modell.
Efter tio matchers frånvaro efter
bruten arm och ankelskada kom den
efterlängtade comebacken i bortamatchen mot Assyriska den 22 augusti. Med
ett armskydd.
– Det kändes nästan lite overkligt. Före
matchen var jag nervös. Inte för matchen. För kroppen, hur den skulle fungera.
Vad händer om jag slår min arm eller
vrist igen? Jag hade bara tränat för fullt
två gånger med laget.
– Jag kände att tajmingen var lite
borta i matchen. Men insatsen var bra
och känslan att vara tillbaka var otrolig.
Det innebär att jag kan blicka framåt
snarare än vad som varit.
I 80:e minuten byttes han ut.
– Jag tror att det var i 74:e minuten.
De hade hörna och bytte in två spelare. Jag kollade över på ”Wille”. Han sa:
”Kom igen Josh. Du har 10–15 minuter
mer i dig.” Det hade jag inte. Jag var så
otroligt trött.
Nu hoppas han på en skadefri höst.
När serien avgörs. En viktig tid väntar,
både för honom och laget.
– Vi måste hitta en jämnhet i vårt
spel. När vi har bollen kan vi inte vara
rädda. Vi behöver en positiv attityd och
ta vara på chanserna när de kommer.
– Kanske inte titta allt för mycket
på vilka vi behöver ta poäng mot. Det
var fallet i första halvan av säsongen.
”Vi behöver ta poäng mot de här lagen
för att de kommer vara runt oss. Mot
de här har vi mindre möjlighet att ta
poäng”. Vi ska ta en match i taget och
bygga därifrån.
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Sportrådet
har ordet
Förra säsongen klarade vi målsättningen att som nykomlingar hålla oss
kvar i Ettan. Laget utvecklades och
växte under säsongen på ett positivt
och bra sätt. Vi höjde lägsta nivån
och blev nogrannare i förberedelserna och genomförandet. Det har vi
med oss in i säsongen 2021, samtidigt
som vi höjer ribban och vill ta nästa
steg.
Våra tränare, Andreas och Daniel, har
tydligt satt sin prägel på hur vi vill spela.
De jobbar, tillsammans med övriga
ledarteamet, stenhårt varje dag med
spelarna för att fortsätta utveckla försvarsspelet och anfallsspelet till nästa
nivå. Vi siktar uppåt och framåt både
som lag och som individer. Vi jobbar
också hårt för att implementera en
identitet och en karaktär i laget för att
vinna fotbollsmatcher. Vi vet vad som
krävs och vi gör det tillsammans! Vi ska
också vara en förening som utvecklar
elitspelare och vi är bereonde av att
vår Akademi försörjerseniorlagen med
utbildade spelare. Därför är det extra
roligt att vi inför denna säsong kunde
lyfta upp sex spelare från Akademin

till herrtruppen. Det har nog inte hänt
förut i IFKs historia. Men vi är desutom
beroende av tillskott utifrån och där vill
vi kunna konkurrera med att erbjuda en
plattform för spelare att utvecklas. Kom
till IFK Luleå och bli ännu bättre som
spelare.
Vi ska fortsätta att bygga organisationen runt herrlaget, sportrådet och
Akademin för att bli än mer elitmässiga.
Det krävs för en hållbar utveckling och
för att ta oss till Superettan. Det kräver
resurser och därför är vi så tacksamma för våra samarbetspartners, publik
(virtuellt eller på Nyabvallen) och våra
medlemmar som stöttar oss. Tack för
ditt stöd!

Christer Andersson
Ordförande IFK Luleå Sportråd

BMW i3

PRIVATLEASA HELT
ELEKTRISKA BMW i3.

BMW i3s.
Privat pris
Privatleasing

444.500 kr
2.795 kr/mån

Prova hur det är att leva med en helt elektrisk BMW! Nu kan vi
erbjuda privatleasing av en i3 i till ett förmånligt pris
– i endast 12 månader. i3 är en smart och flexibel BMW –
tillverkad i hållbara material. Välkommen in för en provkörning!

Bavaria
www.bavariabil.se

Luleå, Hummergatan 8
bmw.lulea@bavariabil.se
0920-43 26 00
Försäljning: Mån-tor 8-18
Fre 8-17 Lör 11-14
Service: Mån-fre: 7-16

BMW i3 & i3s. Elförbr. kWh/100 km: 15,3-16,6. Utsläpp CO2 g/km: 0. Elektrisk
räckvidd: 283-307 km. Erbjudandet gäller t o m 30/9 2021. Privatleasing anges inkl.
moms, avser 12 månader löptid och en avtalad körsträcka om 1.000 mil. Uppl- och
admin. avgift f.n. 595 kr resp. 55 kr samt skatt och avg. från Transportstyrelsen
tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services Scandinavia AB.
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Av egen erfarenhet vet vi att det inte bara är viktigt
med en fungerande assistans. Vi vet att det finns
många fler delar i livet där genomtänkta och ändamålsenliga lösningar behövs och som måste funka för
både dig som har assistans men också för din familj.
Visste du att vi har två DFA – lägenheter?
• Alternativ till traditionellt korttidsboende
• Avlastning för anhöriga – på era villkor*
• Övningslägenhet inför att man flyttar hemifrån
• Anpassat
• Centralt beläget i Luleå
*Ni väljer själva när, hur många dagar, vad för aktiviteter som ska ske och vilka som
ska arbeta. Med utgångspunkt från beslut, arbetstidslag och barnperspektivet.

Som kund hos oss får man mer än bara assistans!

Vad betyder DFA lägenheten för dig?
För oss som familj så är det till stor hjälp att vi får utrymme att vara hemma samtidigt som
vi får avlastning med Albin. Det är bra för honom att komma hemifrån och få miljöombyte.
För honom blir det också träning inför att han ska flytta hemifrån. Vi har dessutom mer
inflytande och inblick över hans dag när han är i lägenheten än om han hade varit på ett
traditionellt korttidsboende.
, mamma till
Anna-Carin Mukka
lägenheten.
Albin som nyttjar

www.dfarm.se · tel. 0920-155 10 • Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm

