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Vi gör bra fritid ännu bättre!

Aquaträning
Skönt för kropp och själ
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Alla gillar ju att bada!
När det var dags för Frida Sandell-Sundström att planera sitt
födelsedagskalas så ville hon fira det på badhuset.
- Hon gillar att simma och bada jättemycket och vi tyckte det var ett
bra alternativ när man är många, berättar mamma Jenny Sandell.
- Ja, alla gillar ju att bada, fortsätter pappa Håkan Sundström.
Hertsö badhus erbjuder kalas på
fredagar och Gammelstads badhus på
lördagar. Bokar man ett kalas dukar
personalen fram fika och lägger i t ex
den roliga wibit-banan i bassängen.
Det enda man som barn och föräldrar
behöver göra är att komma dit!

Tre kalaspaket

Det finns tre olika kalaspaket, small,
medium och large beroende på om
man vill ha både pizza och/eller tårta.

På Hertsö badhus är det idag dukat
upp långbord när Frida Sandell-Sundström firar sin 10-årsdag med syskon
och kompisar. De åker rutschbana,
klättrar på wibit-banan och plaskar
glatt omkring under badmästare Erik
Wallins överinseende.
När de har badat ett tag är det dags
för fika och presentöppning. Det
mumsas och fnissas en stund innan de
hoppar i plurret igen allihop!

Barnkalas

Small 90 kr/barn
I priset ingår bad, tårta och
dricka.
Medium 100 kr/barn
I priset ingår bad, pizzaslice
och dricka.
Large 120 kr/barn
I priset ingår bad, pizzaslice,
tårta och dricka.
Till vänster: Noah Flodgren-Gustafsson och David Sandell-Sundström
tycker det är kul att gå på kalas på
badhuset!
Nedan: Frida, David och Jonas
Sandell-Sundström samt Noah
Flodgren-Gustafsson har roligt på
wibit-banan.

I oktober ska fritidsnämnden
besluta om en första inriktning
för Hertsö badhus och Aronsbadet. Luleå kommun har gjort
en utredning kring framtiden för
bland annat Hertsö badhus och
Aronsbadet (HASA) och medborgare har på olika sätt bjudits
in till dialog.

Nytt badhus på
Hertsön?
Fritidsnämnden har följande förslag
att ta ställning till:
Hertsö badhus är i dåligt skick och
en renovering bedöms inte vara
försvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv. Hertsön är och kommer att
förbli ett av Luleås största bostadsområden. I och med att området är
prioriterat ur folkhälsosynpunkt
rekommenderar utredningen att ett
nytt badhus ska byggas på Hertsön
under perioden 2015-2017. Fritidsförvaltningen vill att en fördjupad
utredning av olika alternativ för
badhuset görs innan projektering
inleds.
Aronsbadet behöver renoveras men
också moderniseras för att bli en
anläggning som håller för behoven
de närmaste 20-25 åren. Fritidsförvaltningen rekommenderar en
fördjupad utredning av alternativ
innan projektering inleds. Nuvarande anläggning bör också ersättas
under perioden 2015-2017.

FAKTA H A S A
Luleå kommuns utredning vid
namn H A S A har undersökt
hur framtiden ska se ut för fyra
fritidsanläggningar i Luleå; Hertsö
badhus, Aronsbadet, Skogsvallen
och Arcushallen. Flera medborgardialoger har genomförts och
synpunkter har samlats in och
bearbetats och utmynnat i ett förslag på inriktning för än så länge
Hertsö badhus och Aronsbadet.
Utredningen kring Skogsvallen
och Arcushallen pågår fortfarande.
Besök www.lulea.se/hasa
för mer information eller för att
lämna din synpunkt!

De populära skjutbanorna
på Knöppelåsen får i höst ett
välkommet tillskott (!) i form
av en ny anläggning för sportskytte och nationellt skytte.
- Vi tycker det är kanon, säger
Göran från SJ Pistolklubb.

Nytt på
Knöppelåsen
Emelie Hallman isar rörelserna i aquaträningen på Råneå badhus

Aquaträning på badhusen
- Det är det bästa som finns, jag går två gånger i veckan, säger
Gunnel Fredriksson glatt.
- Ja det är jätteskönt, du känner inte av det alls i musklerna dagen
efteråt. Jag har tränat vattengympa i över 20 år och det tänker jag
fortsätta med, säger Anne-Marie Westberg.
Gunnel Fredriksson och Anne-Marie
Westberg är två av deltagarna på torsdagens vattegympapass, eller aquaträning som det kallas numera, i Råneå
badhus. Emelie Hallman instruerar
den glada gruppen som jobbar på i
bassängen. Ovan vattenytan syns det
inte så mycket men under jobbas det på
desto mer.
- Motståndet i vattnet ger en mjuk
och fin träning som är skonsam för
kroppen. Extra bra för dem som kanske
inte kan gå på gym på grund av en
skada eller sjukdom, berättar Emelie.
Vill man jobba lite hårdare kan man
skaffa sig speciella handskar som har
”simhud” mellan fingrarna, vilket ger

ett större motstånd vid rörelserna i
vattnet.
- Dom är jättebra, säger Gunnel Fredriksson, jag köpte mina på nätet.
Aquaträning i olika former kan du gå
på i Råneå badhus och på Hertsö badhus. Passen leds av badmästarna och
pågår i ca 45 minuter till glad musik.
- Vattengympa är en träningsform
som verkligen passar alla, du kan jobba
i din egen takt och helt på din egen
nivå, säger Emelie Hallman, medan
hon svettas vidare på bassängkanten.
Det är 28 grader i vattnet och 27 i luften
så även den som står på kanten och
instruerar får sin del av träningen...

Vattengympa - Schema
Hertsön:
Måndag kl 19.30 Aquabike
Torsdag kl 19.30 Aquafun
Råneå badhus:
Måndag kl 19.30 Aquaträning
Torsdag kl 19.30 Aquaträning
Tips! Du kan också lära dig
crawla på Pontusbadet och på
Gammelstads badhus.

Den nya anläggningen innehåller banor för både sportskytte (25 platser)
och nationellt skytte (34). I grenen
sportskytte skjuter man enligt internationella regler och banan måste
byggas på ett speciellt sätt för att
vara godkänd.
- Kommer man till en sådan bana
ser den exakt likadan ut i hela världen, berättar Göran Lindblad.
Det nationella skyttet har ban- och
fältskytte som inte finns utomlands,
möjligen i några av de nordiska
länderna, enligt Göran.

Banor på Knöppelåsen
•
•
•
•
•
•

50-metersbana för fripistol och
korthållsgevär
25-metersbana för fripistol
Viltmål 50 m
Älgbana 80 m
300/170/100/50-metersbana
Skeet och trapp

I sportskytte skjuter man på rörligt
mål, måltavlan sitter på så kallade
vridställ och vrids upp i några sekunder för att sedan vridas bort igen.
Grenarna heter standard-, sport- och
grovskytte. I det nationella banskyttet
är det precisionsskytte som gäller där
man skjuter på ett stillastående mål.
Det är förutom privatpersoner,
föreningsmedlemmar samt polisen
och kustbevakningen använder
skjutbanorna på Knöppelåsen.
Och att anläggningen är populär
kan man konstatera när Göran berättar att han satt en skotträknare vid
älgbanan.
- Bara i år har det skjutits 18 000
skott. Det är mycket det! Undrar hur
det har gått för älgarna, skrattar Göran.

Mekverkstad för
ungdomar snart
klar i Råneå!
I gamla industrihuset i Råneå,
tidigare Råneå Brottarklubbs lokaler, arbetas det just nu med att
ställa i ordning en mekverkstad
för Råneås ungdomar.
- Mekverksta’n är en slags förlängning
av fritidsgården, säger Björn Markinhuhta, ansvarig fritidsledare på Råneå
fritidsgård. Det är samma målgrupp,
ungdomar mellan 13 och 20 år som
ska kunna komma hit och skruva.
Utrustningsönskemål
Lokalen är rätt dimensionerad och anpassad eftersom det legat en gammal verkstad
här tidigare. Men allt görs om, från golv till
tak, allt blir fräscht och nytt och det kommer finnas all nödvändig utrustning.
- Vi träffades här en fredag tidigare i höst istället för på fritidsgården
och då fick ungdomarna skriva önskelistor på vad de ville ha för utrustning och verktyg, berättar Björn.
Högst upp på listan stod billyft och
mig-svets, något som man sällan har
hemma, men det kommer även finnas
alla nödvändiga handverktyg såklart.
Kurser och utbildningar
Ett särskilt rum för att skruva på moppen eller skotern kommer det också finnas och en lokal där man så småningom
kommer att kunna hålla utbildningar
och kurser i t ex EU-moppekort, terrängkörning, svetsning mm.
- Det kommer alltid finnas kunnig
personal på plats och vi hoppas kunna
öppna någon gång i början av november, säger Björn och passar på att välkomna alla nya och gamla ”meksugna”!

Spela pingis

Varje helgfri vardag kl 13.00 - 17.00
kan du kostnadsfritt spela bordtennis i E1 på Luleå Energi Arena.
Tag med egen racket och bollar. Du
måste byta till inomhusskor.

Nytt på Ormberget
Om du inte inte besökt Ormberget
sen förra skidsäsongen kommer du
att mötas av stora förändringar. I
mitten av december ska hela stadion och övriga byggnader stå klara.
I och med stadions placering har
motionsspårens returslinga tillbaka till
starten flyttats lite närmre starten. Den
nya tunneln under bilvägen underlättar i och med att det nu går att köra
pistmaskinen genom den vid pistning.
Parkeringen vid gamla Hagaviksvägen har utökats och det finns en ny
parkering på vardera sidan om vägen
på väg uppför berget i anslutning till
elitspåren. En gång- och cykelväg går
hela vägen upp till berget och en ny
parkeringsplats finns för bussar uppe
på den högsta parkeringen.

Idrottsledarutbildning för
ungdomar
Är du intresserad av att bli en
idrottsledare? Är du redan idrottsledare, men vill ha en ny kunskap?

Björkskatans fritidsgård och Sportis
Norr bjuder in alla som går i åk 7 och
uppåt till en idrottsledarutbildning.
Plattformen är en utbildning för dig
som leder/vill leda barn och ungdomar
i åldrarna 7-15 år. Du kommer få grundläggande kunskaper som ger förutsättningar att utvecklas till en trygg, positiv
och självständig idrottsledare.
VAR: Björkskatans fritidsgård
NÄR: 5, 7, 9, 19, 21 och 29 nov.
ANMÄLAN: Senast 29/10 till Carola Vånsjö tel. 45 33 21, 072-5619738.
Anmälan är bindande.

15 000 kr i idrotts- och ungdomsledarstipendium

Bättre skidspår i Gammelstad
I höst kommer det befintliga anslutningsspåret till skidspåren på
Mattisberget förlängas och förbättras. Det kommer fortsätta vara ett
dagspår, det vill säga obelyst, men
av högre kvalitet och med en delvis
ny sträckning.
Spåret kommer nu att kunna
pistas med pistmaskin istället för
som tidigare med skoter. Förändringarna är gjorda i samverkan med
berörda markägare.

Luleå kommuns fritidsnämnd
delar varje år ut två stipendier för
att stimulera dels aktiva idrottsutövare och dels ledare inom barn- och
ungdomsverksamhet.
Stipendiesumman är 15 000
kronor för varje stipendium. Stipendium kan sökas/föreslås av enskild
person eller förening och kan tilldelas den eller de som är bosatta inom
Luleå kommun.
Senast den 1 november 2013 ska
du som vill nominera någon till
fritidsnämndens idrottsstipendium
och ungdomsledarstipendium gå in
på adressen:
www.lulea.se/fritid-stipendium
och där föreslå stipendiat.
Du motiverar varför personen
ska få stipendiet och anger namn,
adress och mobilnummer till den
föreslagna stipendiaten.
För mer information kontakta
Börje Andersson, tfn 0920-45 56 04.
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