SPORT

Dags att dansa in pengarna

s Yvonne Fredriksson
från Ängesby skrattar
gott när danspartnern
Henry Gabrielsson gör
halt framför kameran.

Han hjälper idag Notvikens IK i så stor
utsträckning som det bara är möjligt.
Mats Bäcklund är ordförande i klubbens
fotbollssektion och han är en av människorna bakom klubbens nya danssatsning.
– Vi har länge fått frågan men det har
inte kommit längre än till snack. Nu när
vi träffades i vintras så bestämde vi bara
att ”nu tar vi tag i det här och gör verklighet av det”, säger Mats Bäcklund.
Extra fanns på plats i Tunaskolan när den tredje
dansen arrangerades. För
100 kronor erbjöds levande musik av tvåmannakonstellationen Niklas
och Mona. Notvikens IK
är väl inte förknippat med
dans men klubben är, precis som de flesta andra
idrottsföreningar, tvungen
att hitta nya inkomstkällor när bingolottos utförsbacke bara fortsätter.
Och blir det som klubben hoppas kommer såväl
fotbollsungdomarna som alla älskare av
mogendans att bli vinnare.

Försöker hitta inkomster

– Vi provar att arbeta brett för att hitta nya
inkomstkällor för vi ser ju att bingolotto
har en sviktande trend. Aktivitetsstöden
har ju också minskat och det innebär att
ska vi lyckas hålla den här bredden med
de tre idrotter vi har så måste vi få in intäkter på annat sätt, förklarar Mats Bäcklund.
Och klubben har tagit hjälp av Ragnvald ”Ragge” Mukka - en man som arrangerat mogendans i Boden under 40 år.
– Ragge är nöjeskung. Han har ett stort
kontaktnät och vi är jätteglada att han vill
hjälpa oss, säger Bäcklund.
De tre första gångerna har det kommit
mellan 50 och 60 människor och när ett
tvåmannaband tar cirka 5 000 kronor för
en kväll så blir det inte mycket till förtjänst att tala om.
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Hedens IF

Fjorton lördagskvällar under sommaren arrangerar föreningen bilbingo.
En aktivitet som startades redan
1966. Man gör i snitt en vinst på
10 000 kronor per kväll.
– Sen brukar vi ta hit Leif ”Loket”
Olsson och då ökar omsättningen till
det dubbla, säger ordföranden Eilert
Gezelius.
Sedan arrangerar man Bodencupen i
fotboll och den ger ett överskott på
cirka 150 000 kronor.
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Dans ny satsning

Råneå Brottarklubb

Förutom vakt- och städjobb vid
Luleåkalaset städar man också åt
några företag.
– Allt bygger på att vi gör saker tillsammans. Föräldrar och barn. Därför
har vi valt att inte jobba så mycket
med lotter, säger eldsjälen Tomas
Karlsson.
Den idéen som fungerat allra bäst
är ändå vedklyvningen. En helg
under slutet av maj arbetar ett 50-tal
personer från klubben med att kapa
och klyva ved. Det här året förvandlas åtta lastbilstravar med björk till
prima ved.

Notvikens IK:s ekonomi ska bli bättre.
Och det ska ske med dans.
– Det var på tiden att något hände i Luleå,
säger Henry Gabrielsson som röjde loss i
Tunaskolan när Notas bjöd upp till dans.
Luleå Dans på Tuna. Det trumfar till
och med Champions League-finalen. När
fotbollsvänner laddade upp som bäst inför mötet mellan Manchester United och
Chelsea pågick en aktivitet av helt annat
slag inne i Tunaskolan.
Eldsjälen Sven-Erik Norén tog emot
vid dörren och han var glad över att Notviken äntligen gjort verklighet av att anordna motionsdans.
– Jag har ju dömt fotboll och är fortfarande mycket intresserad. Men jag har
också dansat i hela mitt liv och det här är
den finaste och härligaste formen av motion, säger han.

Föreningars
sätt att fixa
ekonomin

fakta

Notvikens IK:s andra inkomstaktiviteter, enligt Mats Bäcklund ordförande
i Notvikens IK:s fotbollsektion.
Flaskinsamling
– Vi har jobbat med flaskinsamlingar
där vi ett par gånger per år samlar
burkar och flaskor.

Gammelstads IF

Arrangerar Luleåspelen i början av
augusti. Under tre dagar kommer
cirka 150 lag till Gammelstad och det
ger ett överskott på cirka 300 000
kronor. Samtliga föräldrar är med och
arbetar och det handlar om allt från
städning och matlagning till fikaförsäljning och ordnande med boendet
till alla gäster.
– Vi arrangerar den för 24:e året i år
och det här är vår viktigaste inkomstkälla, säger kanslisten Birgit Isaksson.

Skräpplockning
– Där tar vi på oss att rensa områden
från skräp och det är i första hand åt
kommunen. Men det är mycket jobb
och faktiskt riktigt dåligt betalt.
Lotterier
– Vi försöker att ragga ihop priser.
Sedan har vi lotterier i samband med
matcherna.
Bingolotter
– Det är fortfarande en av de större
inkomstskällorna. Vi hade säkert en
inkomst på närmare en halv miljon
per år. I dag skulle jag uppskatta att
vi drar in mellan 80 000 och
100 000 kronor.

IFK Luleå

Drar in mellan 1-1,2 miljoner kronor
från sponsorer. Matchen i svenska
cupen mot Halmstad gav cirka
100 000 kronor i överskott. Klubben
har också hand om parkeringarna i
samband med mässorna i Arcushallen. Utöver det utför ungdomslagen
städuppdrag åt kommunen. Arrangerar Fritz Olsson-Cup i fotboll.
– Vi jobbar hårt med att få sponsorer.
Det är en mycket viktig inkomstkälla
i vår verksamhet, säger sportchefen
Hans Boman.

Aktivitetsstöden
– De är fortfarande mycket viktiga.
Utan dom skulle det inte gå att bedriva samma verksamhet.
Föreningsdag
– Under Notasdagen har vi olika
inkomsbringande aktiviteter. Loppmarknad är ett exempel. Hästridning
en annan.

Sävast Ski Team
Motionsdansen som arrangeras av Notvikens IK lockade cirka 60 dansanta. Mellan sju och tio på kvällen dansades det så att
svetten lackade. 
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Men Ragge Mukka tröstar:
– De ska inte hängas upp sig vid att det
kommer lite folk nu för så är det alltid i
början. Men jag är helt övertygad att får
jag fortsätta att hjälpa dom här så ska jag
se till att mina vänner kommer hit. Band
som Sven-Rogers, Ola och Jag, Barrabas
och Du och Vi, alla har de spelat hos mig
och de drar också folk, säger han.
Orkestern spelar tre moderna låtar och

en gammal. Och snackar man modernt i
den här världen så är det sånger som Blueberry Hill, Fyra bugg och en Coca Cola
och Dag efter dag som åsyftas.

Större intresse i Skellefteå

Henry Gabrielsson är en inbiten dansare
och i halvtidsvilan pustade han ut tillsammans med Lena Palmqvist. Han fick
frågan vad som ska göras för att få upp
samma intresse som i Skellefteå där cirka

500 personer kan komma till en motionsdans under en måndagskväll.
– Man måste lyfta upp det och kanske
behöver man hitta en lokal som festivitetssalen eller en i stil med gamla Folkets Hus. Känslomässigt tror jag att det är
många som inte känner för att åka till en
skola och dansa.
Vad känner du inför dans som motionsform?

– Det är så jäkla roligt. Rytmen och dansen. Jag släpper ju loss och ger järnet.
Och jag har haft så fantastiskt roligt på
utlandet. En gång hamnade jag på en
scen med fem hula-hula-tjejer och sedan
fick jag showa med dom.
Pallar ni en andra runda?

– Jag kan köra såhär hela veckan och känner inte någonting.

Och då finns det även ork till de där
GoGo-brudarna?

– Jag säger såhär, det finns ingen som
tar kol på mig på ett dansgolv. Jag måste
skryta lite, jag har fått hålligångpriset på
Stadshotellet. Orkestern stannade av och
då kom de ned och hämtade mig och hon
jag dansade med. Vi fick gå upp på scen
åsså kom hovmästarinnan med champagne åsså fick vi skåla med publiken. Sen

fick vi en weekend på statt.
Något hålligångpris delades inte ut i
Tunaskolan denna onsdagskväll.
Men får Ragge Mukka, Mats Bäcklund,
Sven-Erik Norén och alla de andra hållas
är det möjligt att en ny tradition är på väg
att skapas i Luleå.

Enligt Göran Honkamaa i klubben får
man in cirka 50 000 kronor på eget
arbete och lika mycket från de företag som sponsrar föreningens verksamhet. När SM i längdåkning arrangerades 2006 fick varje arrangerande
förening in cirka 60 000 kronor.
– Eget arbete är grundpelaren. Vi
inventerar åt några företag och
sköter också utestädningen, säger
Honkamaa.

Joakim Nordlund

joakim.nordlund@norrbottensmedia.se

Onsdag 11 juni 2008 extra

21

