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reportage

extrajobb  u till utvisnings-
båset åker de högst motvilligt. 
I snickarboa trivs de däremot. 
De trivs så bra med laget och 
med livet vid sidan av hockeyn 
att de nu har valt att stanna  
i Luleå också nästa säsong. 
– Bara lukten av trä gör mig lyck-
lig, säger Luleåstjärnan Chris 
abbott och brodern Cam ab-
bott nickar instämmande.

tvillingarna   trivs med träsmak
p Snickeriet i Svartöstan är Chris och Cam Abbotts nya favorithak. foto: joAkim nordlund
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Din trygghet   Dygnet runt   Året om

djursjukhuset.se

Lördag kl 18.30      COOP Arena

VS

Köp av biljetter, ta bussen till matchen 
–läs mer på www.luleahockey.se

Middag 
till matchen?
Boka bord nu!

Matchsponsor UPPLEVBODEN.NU

Bordsbokning för mat på 
restaurang@luleahockey.se eller 0920 - 52  82  53    

Bangårdsg. 11 • Södra Hamn • Tel 22 50 90

Oljebyte!
Från 700:-

Inkl. olja, filter och arbete.
Erbjudandet gäller t.o.m. 11-02-28

Våga satsa på din dröm!
Kom på vår kostnadsfria starta-eget information!

Luleå, Aurorum 1C, 30 augusti kl 18-21 

Anmälan: anmalan@entreprenorcentrumbd.se 
eller 070-693 79 28.
Ange datum och ort vid anmälan.

Projektägare: ALMI Företagspartner Nord AB 
Partners: Arvidsjaur, Boden, Luleå, Kalix och 
Överkalix kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten

Luleå, Aurorum 1C, 28 februari, kl. 18-21

Vill du förverkliga din dröm?

LuLeåspeLarna Chris och Cam 
Abbott brukar vi hitta vid teknings-
cirkeln, i avbytarbåset eller kanske – 
allra helst – i hetluften framför mot-
ståndarnas mål.

Extra hittade dem istället bland 
planhyvlar, bandsågar och hyvelbän-
kar.  Varje onsdag åker de ut till Svar-
töstan där SSAB har ett snickeri som 
de anställda får nyttja och det har bli-
vit hockeystjärnornas favorithak. 

- När jag kommer in hit och kän-
ner doften av virke så blir jag glad. 
Det här ger mer energi än allt annat, 
säger Chris Abbott. 

Hemma i Kanada drev deras far 
och farfar ett snickeri där de tillver-
kade båtar. 

– Vi är uppväxta med att ha det 
nära inpå och och ser fram emot ons-
dagarna när vi åker hit, säger Chris.

Dessvärre brann deras far och far-
fars snickeri ned för några år sedan 

men hela familjen är genuint intres-
serade av att snickra och konstruera 
nya föremål. 

– Hemma bygger vi på ett flygplan 
tillsammans med vår farfar. Här blir 
det enklare saker som stolar eller lå-
dor. Nästa projekt blir att göra något 
att förvara björkveden i inomhus, 
fortsätter Chris. 

De har nyligen färdigställt varsin 
stol och dessa ska gå till någon form 
av välgörenhet, det är tanken. 

– Det är inte så märkvärdigt. Vi 
har gjort flera liknande stolar hem-
ma, säger Cam. 

Normalt brukar de omge sig med 
Joonas Vihko, Janne Niinimaa och 
Topi Jaakola. I den omgivningen 
brukar de tillverka mål men här är 
det en helt annan femma som gäl-
ler. Ola Wallström, Håkan Jakobs-
son och Nils Rydeker är namnen på 
brödernas snickarkompisar och de 

har lärt känna Chris och Cam Ab-
bott under det senaste året. 

– De är bra hockeyspelare men de 
är lika duktiga snickare, säger Nils 
Rydeker. 

när extra besökte snickeriet 
var det är ännu oklart om tvillingar-
na skulle lämna Norrbotten för gott 
när säsongen var slutspelad. Drygt 
ett dygn senare kom pressreleasen 
som berättade att de valt att skriva 
på för ytterligare en säsong. 

– Vi ville också se vad andra hade 
att erbjuda men när vi ser på helhe-
ten så känns det här bäst. Laget har 
något bra på gång och vi trivs med 
livet vi har också vid sidan av hock-
eyn, säger Chris. 

När andra rynkar på näsan för att 
flytta norrut så stortrivs bröderna. 
Naturintresset och i synnerhet in-
tresset för jakt och fiske är också 

p i vanliga fall brukar Cam och Chris omge 
sig med joonas Vihko, janne niinimaa och 
topi jaakola. i snickeriet är det en helt an-
nan femma som gäller. från vänster: Cam 
Abbott, nils rydeker, Håkan jakobsson, ola 
Wallström och Chris Abbott.

p Cam Abbott hyvlar de nyinköpta brädorna.

p under hösten har Chris och Cam tillverkat 
de här två kanadensiska relaxstolarna.

ATELJÉ OCH SHOWROOM
Köpmangatan 31, Luleå • 076-106 65 67 
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grundmurat och sedan de kom har 
det blivit älgjakt i Tornedalen, räv-
jakt i Jämtön och isfiske i Luleå 
skärgård. På senhösten fick de frå-
gan om de ville åka upp till Mie-
kojärvi för att fiska gädda. Trots en 
frisk nordlig vind och endast ett par 
plusgrader kom svaret omgående. 

– We´re in, svarade Cam Abbott. 
Med fiskeguiden Sven-Olov Lars-

son blev det en heldag på Mieko-
järvi där dagens största fångst var en 
praktfull gädda som Chris drog upp. 

– Att sitta inne och spela dataspel 
har aldrig varit vår grej utan både jag 
och Chris tillbringar så mycket tid 
som vi kan med att vara ute. Så har 
det alltid varit. Det har vi fått med 
oss sedan vi var små, säger Chris. 

DE bERäTTAR också att famil-
jen har en stuga i norra Ontario och 
där tillbringar de flera veckor under 

sommarhalvåret. Stugan ligger om-
given av vildmark och möjligheterna 
till bra fiske och bra jakt är mycket 
stora. I somras tog de flygcertifikat 
och så fort planet är färdigbyggt så 
kommer restiden mellan hemplat-
sen Sarnia i Ontario och stugan i 
norra Ontario att förkortas med sex 
timmar. 

– Det tar två timmar dit med 
flyg. Det är ju en otrolig skill-
nad, säger Chris. 

Sedan kommer nya vatten 
och nya jaktmarker att bli till-
gängliga.  

– Det är ju hela tanken 
med det projektet. Det 
är såna avstånd där 
uppe och flygplanet 
kan gå ned på större 
sjöar. Där finns sjöar 
som många aldrig 
kan ta sig till ens med 

fyrhjuling så man kan få uppleva ett 
fantastiskt fiske. Det är frihet, säger 
Cam och Chris nickar instämmande. 

De kommer från en familj med bra 
sammanhållning och saknaden av 
de närmaste märks när de beskriver 
sina hemplatser. I Luleå har de ändå 
kunnat fortsätta med vad de tycker 
allra bäst om och det säger de är väl-

digt viktigt. 
– Att få komma hit varje 

vecka eller att få tillfälle att åka 
iväg på fiske eller jakt, eller att 
bara få komma ut i naturen, 

betyder otroligt mycket. Det 
betyder nog mer för oss än vad 

många kan ana, säger Cam. 
- Vi brinner för hockeyn 

men livet består inte enbart av 
hockey,  inflikar Chris. 

När elitserien drar igång igen 
så får Luleå rikta in sig på att 

försöka nå fjärdeplatsen som 

ger hemmaplansfördel i SM-slut-
spelet. Men laget har hamnat i en 
rejäl svacka och januari påminde i 
mångt och mycket om försäsongens 
måltorka.

 
Om jag säger SM-final, 
vad säger ni då?

– När laget spelar på topp har vi 
visat att vi kan besegra samtliga lag. 
Det tycker jag att vi har visat. Nu 
har vi haft en tyngre period men vi 
ska ta oss upp ur det här. Nu mås-
te vi spela enklare och framför allt, 
komma in på mål i mycket högre ut-
sträckning.

 
SM-final?

– Låt oss göra det enkelt. Ar-
beta match för match. Som jag sa. Vi 
kan besegra alla lag i den här serien 
när allt funkar. 

JOakiM NOrdluNd

q Chris
och Cam i 
ordinarie 
arbets- 
kläder.

Att 
sitta 

inne och 
spela data-
spel är inte 
vår grej... ?
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