Med tanke på att det ibland kan vara
svårt att få ihop fullt lag, har vi inrättat en skidpool, dit det går utmärkt att
anmäla sig. Epostadressen är
persson.sven@telia.com
Nederluleåstafetten arrangeras av
Antnäs BK, Ersnäs IF, IK Örnen, Fyrklöverns Skoterklubb, Korpen Luleå och
Norrbottenskuriren.

man tvingades att genomföra ett omfattande
saneringsarbete. Hela dusch- och bastuutrymmet bilades ned ända till den yttre konstruktionen, mellanväggar, bänkar och nya
golv, nu med inlagd värme, fick muras upp
på nytt. Även avlopsstammarna har bytts ut
helt och ett nytt hetvattensystem har installerats vilket innebär att hela rörsystemet
automatiskt spolas igenom med hetvatten
varje natt. Detta gör att det aldrig mer kan
Efterlängtad fiskebildas legionellabakterier i rören.
premiär vid Stora
Eftersom Pontusbadet är K-märkt så är
Roligt besök på
Stenträsket den 1 mars stilen i de ”nygamla” duschutrymmena till
Lördagen den 1 mars kl 08.00 är det
stor del återskapad från gamla fotografier.
Gammelstads badhus
fiskepremiär vid den populära fiskesjön Golvet består av mosaik och alla väggar är
under våren
Stora Stenträsket. Stugor och husvagns- klädda med kakel. Conny Enbom som står
Med start lördagen den 23 februari
platser står rustade och klara inför säs- och sätter kakel i det nya duschutrymmet
kommer den stora rosa och mjuka
ongsstarten och den vackra snötäckta
intill den nya rymliga ångbastun berättar att
kaninen på besök till Gammelstads
sjön i den nordvästra delen av vår
det allt som allt blir ca 50 000 kakelplattor
badhus alla lördagar fram till och med
kommun ligger fridfullt och väntar på
bara i herrarnas duschutrymmen. Just nu
den 17 maj. Kaninen kommer kl 11.00,
alla fiskeentusiaster. Strax efter fiskearbetas det alltså med att göra tätskikt och
12.00 och 13.00 varje lördag och då
uppehållet i oktober i höstas plantsätta kakel i de olika våtutrymmena.
blir det skattjakt för alla barn som vill
erades det in öring och röding som
Slutbesiktningen av denna del av omvara med. De första tre lördagarna kan
förhoppningsvis är på hugget lagom till byggnationen är planerad till i mitten av
alla barn också vara med i en namntävpremiären. Vill du läsa mer om Stora
mars. Därefter startar arbetet på damernas
ling och hitta på det bästa namnet till
Stenträsket kan du göra det på
sida, förutom samma renovering som på
den mysiga kaninen.
www.lulea.se/storastentrasket
herrarnas sida så ska damernas dusch- och
Kaninen är ett projekt av Ingela
omklädningsrum bli större och rymligare.
Hammarlund, en elev på Park-,Fritids- Innebandyturnering
Renoveringen på damernas sida beräknas
och Badmästarlinjen i Skellefteå.
för tjejer åk 6-9 i Berg- bli klar någon gång under hösten 2008.

Motionsloppet
Nederluleåstafetten

Bra Fritid
Information från Luleå kommuns Fritidsförvaltning

Innebandyturnering för tjejer på Bergviken Nederluleåstafetten
Sportlovstips
Roligt besök på Gammelstads badhus Återskapad interiör på Pontusbadet
Full fart i skateboardlokalen på Storheden Fiskepremiär vid Stora Stenträsket

viksskolans sporthall

Fredagen den 7 mars bjuder Bergvikens fritidsgård in till innebandyturneLördagen den 15 mars genomförs
ring för tjejer i åk 6 - 9. Det är ingen
Nederluleåstafetten. Denna skidstafett deltagaravgift och man anmäler sitt
består av sex sträckor från 4 till 10 km lag senast den 5 mars på mailadresoch sammanlagda distansen är 35,5
sen liselotte.hokdahl@fritid.lulea.se
km. Det finns inga restriktioner för hur Turneringen startar kl 15.00 fredagen
lagen sätts samman med undantag för
den 7 mars och Bergviksgårdens caféminimiåldern på 13 år. I spåren samsas grupp säljer fika och godis hela kvällen.
den här dagen snabba och långsamma
Många kakelplattor
åkare. Samtliga sträckor är numera
förlagda till spårsystemet i anslutning till blir det i renoverade
Antnäs Skidstadion.
Pontusbadet
På www.antnasbk.se finns all informaUnder hösten och vintern har herrarnas
tion inklusive digitaliserad anmälningsomklädningsrum på Pontusbadet byggts
blankett. Om ni föredrar postvägen
om och renoverats. Själva ombyggnaden
sänds anmälan till Antnäs BK, Kringförsenades en del på grund av att det
torpsv 15, 975 93 Luleå.
upptäcktes asbest i det gamla tätskiktet och

Lokal för skateboard,
BMX och inlines öppnar
på Storheden
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Efterlängtad skateboardlokal snart klar
på Storheden
Att kunna åka skateboard även
på vintern, det var den stora
drivkraften bakom arbetet att få
fram en inomhuslokal i Luleå för
skateboard mm. Och nu är den
snart klar, skateboardlokalen på
Storheden, öppen för alla som
vill åka skateboard, BMX, inlines
eller kick-bike.

Helén Wiklund-Wårell

Chef på fritidsförvaltningen
Sol, några minusgrader och gnistrande
snö! När jag skriver dessa rader är det
precis så, och det är en stor anledning
till att vi som bor här i de nordligare
delarna av Sverige trivs så otroligt bra.
Vi lockas fram ur vintermörkret och
behovet av att röra på sig och ”komma
ut” blir så mycket större än för bara
någon månad sedan. Passa på och njut
av dessa vackra dagar, ta en promenad,
en skidtur eller sitt en stund ute på någon bänk och andas in den klara luften.
Trots en, ur fritidsförvaltningssynpunkt, besvärlig vinter med väderomväxlingar som aldrig förr, har vi full
fart på våra uteanläggningar. Isbanan
är fortsatt attraktiv för besökare i alla
åldrar, både gående och skridskoåkande. Ormberget, som jag själv besökte
häromdagen, går att likna vid en stor
myrstack, där skid- och pulkåkare tar
sig såväl uppför som nedför berget.
Självklart ska jag nämna några ord
också om våra inomhusanläggningar.
Vi rör ju inte bara på oss utomhus
den här tiden på året. Vi är otroligt
aktiva även inomhus; bad, gym, sporthallar, bowlinghallar, ridhus – bara
för att nämna några.
Fortsätt så. Att vara aktiv och röra
på sig bidrar till ökad hälsa.
Staden Luleå sjuder av aktivitet
– precis som det ska vara!

Helén Wiklund-Wårell
Fritidschef

siv byggperiod. Ungdomar och föräldrar, amatörer och proffs har hjälpts åt
att bygga olika ramper som passar för
både skateboard, inlines och BMX mm.
Social och kreativ sport
Den här kvällen är ett 15-tal ungdomar
på plats och man ser snabbt att åldersspridningen är stor. Josef Forslund och
Anders Bergström, två aktiva föräldrar
i föreningen, berättar att de har åkande
medlemmar från 7 år och upp till 30 år
så det är en väldigt generationsöverskridande sport.
- Det är väldigt positivt på det sättet,
alla åldrar åker tillsammans och hjälps
åt att bli bättre. De tipsar varandra om
nya trick och när någon gör ett riktigt
snyggt eller svårt trick så bankar de
andra med sina brädor mot golvet för
att visa sin uppskattning och peppa varandra, säger Anders.
- Ja det är en social sport, de åker ett
tag och så ”chillar” de ett tag och tittar
på de som åker och sen åker de ett tag
igen, de får nya kompisar i alla åldrar,
tillägger Josef.
Det finns ingen traditionell föreningstanke med regelbundna träningar, tävlingar eller serier, istället ett spontant
utövande där alla åkare har sin egen stil
och där alla kan bli bra på något.
- Det finns oändligt många trick och
man kan hitta på egna hur mycket man
vill, så det är en väldigt kreativ sport,

Intresset för skateboard och andra
street- eller extremsporter ökar
kraftigt världen över. Josef Forslund,
ordförande i nybildade Luleå Extremsportförening, berättar att i USA
har faktiskt skateboardsporten som
industri gått förbi baseball i omsättning.
Och intresset märks inte minst i Luleå. Fritidsförvaltningen har fått ta emot
många önskemål om en skateboardlokal de senaste åren och våren 2007
hade några skateintresserade ungdomar fått ihop över 400 namn på personer som alla önskade en skateboardlokal i Luleå. Fritidskontoret tog emot
namnlistan och hjulen började rulla.
Föreningsstart i augusti 2007
I augusti startades föreningen Luleå Extremsport och strax därpå började man
leta lämpliga lokaler. Styrelsen i föreningen som består av några föräldrar
men mest ungdomar i 16-17 årsåldern
hittade så småningom lokalen på Handelsvägen 9 och föreslog den för Fritidsförvaltningen som
nappade direkt.
- Det gick väldigt
fort, säger Josef
nöjt, vi fick både
lokalbidrag och materialbidrag snabbt
och därför har vi
redan hunnit långt.
Kontrakt på lokalen skrevs i december och så fort
materialbidraget
betalades ut så
startade en inten- Skatekillarna Sebastian Lamberg 13 år, Sondre Mortensen 10 år och Amandus
Mortensen 12 år.

Sebastian, Sondre och Thomas Bergström åker i rampen.

säger Josef och Anders.
På frågan om de själva åker blir
svaret nekande.
- Nej, det är mer att man vill stötta
både sina egna och andras barn och
ungdomar i deras aktiviteter. Och så
är det en väldigt trevlig stämning här i
lokalen, det är roligt att vara här och
jobba och umgås med ungdomarna.
Invigning 23 februari
I nuläget är det ett 80-tal medlemmar
i föreningen, ett antal som säkert blir
fler efter invigningen den 23 februari.
I skrivande stund förbereds den för
fullt. Det blir öppet hus, tävlingar, fika
och någon form av invigningsceremoni
då representanter från Fritidsförvaltningen kommer vara på plats.
Bra Fritid pratar också med tre
åkande grabbar, syskonen Amandus
och Sondre Mortensen och Sebastian
Lamberg, 12, 10 respektive 13 år. De är
här och åker varenda gång det är öppet
eftersom de tycker det är väldigt roligt

Sportlovstips!
Måttsundsbacken

Mån - tors		
18.00 - 21.00
Fre
		
Stängt
Lör-sön 		
10.00 - 16.00
Sportlovet
Mån-tors		
10.00-16.00 samt 18.00-21.00
Fre - sön			
10.00-16.00
Dagkort
10-16, vuxna		
10-16, ungdom tom 18 år

115:70:-

Förmiddagskort, 10-13 /Eftermiddagskort,
13-16 samt kvällskort, 18-21
Vuxen			
70:Ungdom tom 18 år		
50:Säsongskort
Familj			
1500:Vuxen			
1000:Ungdom tom 18 år		
750:Säsongskorten gäller även vid Ormbergsbacken
Tel restaurang		
Tel telefonsvarare

0920-340 83
0920-343 05

att åka skateboard.
- Man lär sig nya trick
hela tiden, det är kul,
säger Amandus. Och så
är det en härlig känsla att
åka omkring.
- Ja, och så får man nya
kompisar som man inte
träffat annars, säger Sondre.
Amandus och Sondre
kommer från Björkskatan
och sitter för tillfället och
”chillar” med Sebastian från Gammelstad.
Det är bara grabbar just ikväll i lokalen men det finns flera aktiva skatande
tjejer också i föreningen. Men det
skulle vara kul med fler tjejer är
grabbarna överens om.
Nosegrab, indy och kickflip
De tre grabbarna ger därefter Bra
Fritids utsände en snabbkurs i skateboardkunskap. De olika ramperna i lokalen heter bland annat ”fun box med
pyramid”, ”bank med hip”, ”quarterpipe”, och ”curb”. Sen visar de också
hur en mängd olika trick ser ut och vad
de heter, t.ex. melon, ollie, nosegrab,
heelflip, indy, tailgrab, 360-flip, method,
nose manual, kickflip mm. Själva skateboarden består av en bräda med griptape (känns som sandpapper, för bra
fäste), hjul, hjullager och truckar (det
som hjulen sitter fast i).
Fullmatad av nya kunskaper åker
Bra Fritids utsände därefter hem alltmedan hammarslagen åter ekar i
lokalen.

Ormbergsbacken
Mån-fre 		
Lör-sön 		
Sportlovet/Påsklovet
Mån-sön
		

18.00-21.00
10.00-16.00

Dagkort 		
Kvällskort		
Säsongskort		
Tel liften			

40:30:400:0920-45 40 34

10.00-16.00

Rånekölen

Slalombacke strax utanför Råneå, för info ring
Friluftsfrämjandet i Råneå tel 0924 - 555 00.

Längdskidspår

Fakta Skateboardlokalen

Invigning 23 februari
Adress: Handelsvägen 9 på Storheden
(finns karta på deras hemsida)
Hemsida: www.hemsidor.name/LES
Medlemsavgift/år: 100 kr, Åka en kväll: 20 kr
Bussar till Storheden: 6:an och 9:an

Johannes Bergström testar curben.

Sondre Mortensen åker i rampen.

Stora Stenträsket
Fiskepremiär 1 mars 2008
Tel stuguthyrning och info

0924-730 12

Fiskekort
Engmans lanthandel, Krokträsk
Luleå turistbyrå 		
0920-45 70 00
Medborgarkontoret, Råneå
0924-575 00
Dygnskort		

50:-

Hertsöträsket

- Öppet hela året
Fiskekort
Vildmarksshopen, Konsum, Hertsön, Team Sportia,
Luleå, Luleå turistbyrå tel
0920-45 70 00

Ormberget, Bergnäset, Kallkällan, Mattisberget,
Råneå, Vitå, Niemisel, Måttsund,

Dygnskort		

Löpning i Arcushallen

Vid fel på våra anläggningar

Öppet för löpning alla dagar under fotbollssäsongen,
utom måndagar och onsdagar kl 18.00 - 19.30 och
vid arrangemang. Tel 0920-45 54 77.
Säsongskort		
400:Dagkort 		
75:Kort köpes hos vaktmästarna i hallen.

50:-

När du upptäcker fel på våra fritidsanläggningar,
t. ex sporthallar och andra motionsanläggningar vill vi
på Fritidsförvaltningen att du anmäler detta till oss. Då
ringer du till Föreningsservice på telefon 092045 44 00. Du kan också e-posta:
foreningsservice@lulea.se Tack för hjälpen!

