SPORT

Första matchen med gänget för OO:orna
Efter tre träningar var det dags för derbydebut
I två nummer för stora tröjor gjorde de debut.
IFK Luleås sjuåriga charmtroll.
– Ska du blåsa innan hon skjuter, undrar en av
tjejerna när motståndarna fått hörna.
Luleå Vem minns inte hur
det var när man hade fått de
första fotbollsskorna och
hur ovant det kändes att
springa med dobbar. Och
vem minns inte hur stolt
man var när man fick spatsera i de nya dojjorna.
Klockan 18.00 onsdagen
den 4 juni hade IFK Luleås
och Lira BK:s 00:or dragit
på sig matchställen för första gången. Och de gjorde
sitt livs matchdebut i det
underbaraste av sommarväder.
Planen kantades av föräldrar och syskon – alla i
sommarkläder.
– Det hade inte gått att få
ett bättre väder. Det har ju
varit rätt kallt innan, säger
Markus Nordström.
Tillsammans med Urban Panzare tränar han IFK
Luleås flickor som är födda
år 2000.
Kort och gott; IFK:s nollnollor.
– Vi har tränat tre gånger i
år, upplyser Markus.

För stora tröjor

Med den träningsdosen var
det dags för matchdebut
och flickorna var rörande
eniga om att det varit rätt
nervigt att dra på sig tröjan
med IFK-stjärnan och kamratemblemet på bröstet. Att
tröjorna var i största laget,
ja det var det ingen som hakade upp sig på.
– Det har också märkts
att det har varit pirrigt. De
hade ont i magen, i foten
och ja, lite varstans, säger
Markus Nordström och
skrattar.
När matchen var över var
det ingen som talade om
krämpor. Då var det precis
som vanligt när ett knattelag är ute. Alla jagar boll.
– Det var kul, säger Emmy
Nordström och ser lite generad ut.

Agnes Appelqvist, Emmy Nordström, Lova Larsson och Alice Åström med flera följde
s pelet samtidigt som de pratade med tränaren Urban Panzare. Allt i väntan på att de
själva skulle bytas in.
Hur kom det sig att du
började med laget?
– Pappa tvingade mig att
spela.
Jojo.
Men sedan kröp det fram
att det faktiskt var hon själv
som hade velat spela.

Kortfattade svar

Och på barns sätt svarade
hon kortfattat ja och nej,
kul och bra när frågorna
ställdes. Och i takt med
att frågestunden fortsatte
strömmade fler lagkamrater till.
– Är du från tidningen. Får
jag vara med på bild, säger
åttaåriga Tilde Wallerström.
Riktigt lika offensiv var
hon inte på planen och
Liratjejerna hann med att
sparka in två bollar innan
det var dags för halvtid. Då
fick Markus Nordström
mana på sina spelare.
– Ni får försöka springa
på dom när dom har bollen.

De är lika gamla som ni är
så det är bara att kämpa på.
Men det var ju första
matchen och då blandades
såna råd med upplysningar
som att det inte är tillåtet
att ta bollen med händerna.
– Nä, för det får bara målvakten göra, fyller Emmy
Norström i.

Bygger kamratskap

Och när Lira fick hörna fick
domaren frågan av en utespelare:
– Ska du blåsa innan hon
skjuter?
Ja, såna frågor får man
ställa när man är helt färsk.
– Bollen kommer i andra hand. Här handlar det
i första hand om att bygga
kamratskap, säger Markus
Nordström.
Och fattas bara annat när
man gör debut i kamratföreningens egen tröja.
Spelet då?
Ja, det är lika charmeran-

de och fascinerande att se
varenda gång.

Hjulade i pausen

Det fanns inga positioner
bortsett från målvakten.
Sedan flyttade sig en klunga
av gul-blå och vit-blå små
människor över den  lilla
ytan och diametern på
cirkeln som den lilla barnhopen bildade var uppskattningsvis åtta meter.
Som sagt; vem minns inte
första gången. Och pausen bjöd på spontanunderhållning eftersom några av
Liras tjejer visade fina färdigheter i att hjula.
Och de fick också göra ytterligare ett par mål i den
andra halvleken och när
slutsignalen gick var det
kramkalas.

Föll med flaggan i topp

Men IFK:s tjejer föll med
flaggan i topp och Markus
Nordström berömde:
– Vi gjorde en bra match.

Det här är inte lätt. Ni
kämpade och vi fick spela i
ett jättefint väder.
Låt sen vara att den där
förtretliga nollan aldrig
spräcktes. Men debuten var
genomförd och nu väntar
ett långt och härligt sommarlov på IFK Luleås och
Liras flickor. Och kanske
var det här de första stegen

på en lång karriär som bollspelare.
– Det var skoj att spela. Jag
ska vara med i fotbollsskolan
också. Sedan ska jag bada.
Det känns kul att sommaren
är här, säger en av tjejerna.
Och man kan väl bara instämma.
Joakim Nordlund

joakim.nordlund@norrbottensmedia.se

Solsken, lite för stora tröjor och en hel fotbollskarriär framför sig. IFK Luleås 00:or gjorde debut onsdagen den 4 juni och Johanna Westman och hennes kompisar i
IFK Luleå stormade fram som kalvar i det vackra sommarvädret. 
Foto: Joakim Nordlund

AN
FRÅG
Vad minns du
från ditt livs
första match?

Spelare och ledare tackade varandra efter matchen.
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Liratjejerna jublade efter ett av målen.

Emmy Nordström gjorde sitt livs första match.

Katarina Andersson, 25,
basketspelare, Solna:
– Oj, oj, det var länge sen.
Något minne från första
matchen har jag inte men
däremot minns jag den
första träningen. Jag gick
i femman och jag och en
kompis skulle träna med
Gladans flickor -83 som
är
vår årskull.
Vi fick
börja
Svaren
i löpande
brödmed
att
träna
på
lay-ups
text.
på en korg vid sidan om.
Karriär: Tre SM-silver
med Luleå Basket och ett
SM-guld med Solna 2008.
44 A-landskamper.

Helen Wiklund Wårell,
44, fritidschef, Luleå:
– Åh gud, jag minns
knappt. Men jag var nog
nio år och vi i Hornskroken fick spela på Björknäsvallen. Pappa var
ledare och jag minns bara
hur nervöst och spännande allt var. Något mer
minns jag faktiskt inte.
Karriär: Spelade med
Hornskrokens IF i 14 år.
Sedan tre år med Storfors
AIK och Piteå Damfotboll varav ett år i högsta
serien (1986/87).

Fredric Lundqvist, 31,
fotograf, Luleå:
– Det är inget jag minns
på rak arm. Men jag var
nog sex år gammal och
vi spelade på Tuvåkra i
Gammelstad. Jag minns att
jag spelade med de äldre.
Man delade upp och jag
blev vald sist. Det var inget
jag tänkte på, det var stort
bara att få vara med.
Karriär: Allsvensk fotbollsspelare i GIF Sundsvall. Proffs i Stavanger när
en fotskada stoppade karriären. 6 A-landskamper.

Roger Åkerström, 41,
lagledare Luleå Hockey:
– Åh, det känns som om
det är hundra år sedan.
Jag har svårt att minnas
men jag började med
fotboll och hockey när jag
var i 8–9-årsåldern och då
spelade jag med Notviken
i fotboll och BAIK i hockey.
Sen minns jag att jag ville
göra mål och jag var ju
faktiskt forward ända fram
till att jag fyllde 16 år.
Karriär: Är den spelare
som gjort flest elitseriematcher (911 stycken).

Frida Aili, 20,
basketspelare, Luleå:
– Oj! Det var svårt. Jag
var sju eller åtta år när jag
började. Jag minns att
vi förlorade med jättemycket men att vi var rätt
glada ändå. Sedan blev
vi ett riktigt bra lag som
vann det mesta. Vi hade
också samma coach hela
tiden (Mikael Blomqvist).
Karriär: JVM-silver 2007
efter förlust mot USA.
JEM-brons 2006. Två
säsonger i d amligan med
Luleå Basket.
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