SPORT
rickard norling lämnar AIK

Stipendium till IFK Göteborg

AIK Fotbolls styrelse har gemensamt med vd Charlie Granfelt beslutat
att gå skilda vägar. Även chefstränare Rikard Norling (bilden) lämnar sin
post med omedelbar verkan. Hittills anonyme Mikael Stahre blir därmed
ny chefstränare för AIK:s A-lag, skriver AIK i ett pressmeddelande.

IFK Göteborg får årets Gunnar Nordahl-stipendium. Klubben får
stipendiet, på 25 000 kronor, för sin ungdomssatsning inom ramen
för den egna fotbollsakademin.
”Vi är stolta, säger Roger Gustafsson, huvudansvarig för akademin.

Innebandytruppen till vm den 6–14 december är klar

Målvakter: Peter Sjögren, Wberg, Daniel Ramsin, Täby. Backar: Kimmo Eskelinen, Wberg, Mattias Wallgren, Wiler-E, Mattias
Samuelsson, Svreta, Henrik Quist, Pbo, Kristoffer Kranberg, AIK, Peter Fischerström, do. Forwards: Andreas Johansson, Flun,
Mattias Helgesson, do, David Gillek, Jköping, Patrik Hagberg, Tby, Daniel Calebsson, Köniz, K-J Nilsson, AIK, Niklas Jihde, do,
Fredrik Djurling, do, Joakim Andersson, Wberg, Magnus Svensson, do, Martin Emanuelsson, do, Alex Bodén, Dalen.

Bättre fritid med enkla grepp
”Att barnen och de vuxna får
vara tillsammans är centralt”

De heter Karlsson i efternamn.
Du skulle lika gärna kunna kalla dom
familjen brottning.
År 2001 startade Tomas Karlsson Råneå
brottarklubb och idag har 80 killar och
tjejer fått en helt ny fritidssyssla.
råneå Sjuårige Isak Spegel åker på ett kast och får
ont. Tårarna börjar trilla och
Tomas Karlsson säger ”kom
hit Isak så får jag se”. Sedan
kryper Isak upp i famnen.
Den bilden rör om i ett
fadershjärta. Vi har alla varit där. Vi har alla varit sju år
och åkt på en törn som gjort
så ont att man inte kunde
hålla tillbaka gråten.
Bilden är också talande för
hur Råneå brottarklubb har
växt fram och med hjälp av
värme och engagemang blivit en av länets framgångsrikaste klubbar.
– Egentligen började ju
det med att Johan ville brottas och att vi tyckte det blev
för långa resor fram och tillbaka till Luleå, berättar Tomas Karlsson.

Intresset håller i sig

Tio år efter att han och hustrun Anette byggde hus i Råneå tänkte han ”vi kan väl
prova och se om det går att
starta brottning här i byn”.
Svaret kom omgående.
Barnen strömmade till
träningarna och intresset
har egentligen aldrig mattats. Sedan fem år har man
en egen lokal i det som en
gång ingick som en del i
Tallhedsskolan.
– Det blev ju ett lyft att
få något eget, säger Tomas
Karlsson.
Och själva brottningen

fakta
Kurirenspelen
avgörs till
helgen – men
det kommer
ännu fler
tävlingar för
Råneåbrottarna.

blev ett lyft för ungdomarna
i Råneå. Innan Tomas Karlsson drog igång verksamheten förknippades Råneå mest
med fotboll, basket, längdskidåkning och fältskytte.
Så är det inte idag.

”Han är unik”

Råneå brottarklubb är ett
bevis på att det faktiskt är
möjligt att bygga upp något bra också på en plats
där själva idrotten inte har
någon historisk förankring. Tommy Åkerström är
en av flera brottarföräldrar
och han är själv ordförande
i Niemisels skytteförening
och har på så sätt en hel del
egen erfarenhet från föreningsarbete. Men han är
helt lyrisk inför vad Tomas
Karlsson uträttat:
– Han är unik med mina
mått mätt. Han är en eldsjäl med en fantastisk förmåga att engagera och han
finns alltid med när något
görs och på så vis får han
också med sig andra. Alla
i föreningen är enorma på
att ställa upp när något är
i görningen, säger Tommy
Åkerström.
Under Tomas Karlssons
regi har Råneå brottarklubb
hittat en rad fiffiga sätt att få
in pengar i verksamheten.
Och policyn är enkel:
– Det ska inte bara bringa
in pengar utan det ska också
vara jobb som barn och föräldrar kan göra tillsammans,
säger han.
När snön smält undan
brukar man vårstäda åt Ferruform. Sedan kommer
vedproduktionen där man
sponsras med björk och där
medlemmarna i föreningen

Kommande tävlingar för Råneås brottare
15 november
Kurirenspelen (Luleå)
3 december
Skol-DM (Boden)
6–7 december
Fristils-SM U, J, S (Klippan)
13 december
DM (Kiruna)
10 januari
Gruvcupen (Gällivare)
7 februari
Lulebo Cup (Luleå)
14–15 februari
Norrl. mästerskapen (Gällivare)

7 mars
Narvik Cupen (Narvik)
14–15 mars
USM pojkar och flickor (Helsingborg)
28–29 mars
JSM pojkar och flickor (Heby)
4 april
Reklamtrion cup (Råneå)
18 april
Stålsvinget (Luleå)
25–26 april
Soft Touch Open
(Göteborg)

sedan ser till att kapa, klyva
och torka för att till sist erbjuda den färdiga brasveden
till försäljning.
– Sedan brukar vi vakta på
Luleåkalaset, berättar Tommy Åkerström.
Och förmodligen är det en
tanke som Råneborna gillar.
För samtidigt som Nautilus
tog över gymverksamheten i
byns badhus förbjöds barn
att följa med sina föräldrar. Råneå brottarklubb gör
tvärtom och bygger istället
verksamhet på att barn och
vuxna verkligen ska vara tillsammans. Och förmodligen
är det just det som behövs i
en tid när allt fler ungdomar
driver omkring på byn vilket
i sin tur ökar risken att man
sugs in i sånt som är negativt och destruktivt.

Joakim Nordlund
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Vad betyder
ordet karaktär?
Det vore för enkelt att kalla Tomas Karlsson för ”världens bästa Karlsson”. Han är,
nämligen, värd mer än en sliten klyscha ur
sportens värld.
För övrigt tror jag Karlsson själv är mer nöjd
och tillfreds med att, i så fall, vara Råneås
bästa Karlsson.
Räcker liksom bra så.
I dagar när ett bråk mellan ishockeyförbundet, landslagsledningen och ett par av elitklubbarna om spel, eller inte spel, i Tre Kronor
varit i centrum är det annars befriande med
Ljungskile i ett allsvenskt fotbollskval, ”bönderna” i Kalmar FF som svenska mästare och
en lokal profil som Tomas Karlsson i spalterna.
För ibland blir jag så innerligt och förbannat less på daltandet och duttandet med våra,
så kallade, stjärnor hit och dit. För att inte tala
om de så kallade stjärnornas eget duttande
med sig själva.
Jag har själv skrikit efter karaktärer till höger
och vänster, det betyder BBK och Luleå Hockey,
och ju mer åren går desto fler fiollådor står
uppställda i omgivningarna.
Snart vet ingen vad ordet betyder längre i
den idrottsliga
soppa av cynism
och cash som är
det som är heligt allenarådande. Det formar
bortskämda
snorgärsar som
tar sig själv på
så fantastiskt
stort allvar så
fantastiskt tidigt så att träna
lite extra som 17-åring blir totalt värdelöst,
”Vad skulle det vara bra för. Jag kan ju – I morgon är jag större än Zlatan och lirar i oljeshejkernas paradis med Chippen – när vi inte
dricker paraplydrinkar.., öh.., typ.., lägg ner...”
Att inte vilja spela i landslaget är så barnsligt att jag inte ens orkar kommentera skiten.
Vilka signaler går ut när det är ok att nobba
det finaste vi har? Jag blir så trött.
Klubbarna ställer sig bakom och skickar ut
ännu fler felaktiga signaler.
Jag blir ännu tröttare. Oavsett i vilken ordning dyngan landar i fläkten.

”Att inte vilja
spela i landslaget är så barnsligt att jag inte
ens orkar kommentera skiten”

Jobbar tillsammans

De nyheter som kommit
från Råneå under hösten har
varit allt annat än positiva.
– Att barn och vuxna får
vara tillsammans är centralt.
Allt vi gör går egentligen ut
på det, säger han.
Och tanken är enkel. Lär
man känna ungdomarna
och lär sig umgås tillsammans med dom under hela
uppväxten, ja då är det så
mycket enklare och naturligare att tala med varandra
längre fram.
Stormöten i byns aula i all
ära. Men ska man hårddra det behövs det kanske
fler ledare som likt Tomas
Karlsson och föräldrarna i
Råneå brottarklubb skapar
en mötesplats för barn och
vuxna. En naturlig mötesplats där broar byggs och
där man dessutom lägger
en fin grund för något som
barnen sedan kan ta med
sig längre upp i åldrarna.
Eller som Tomas Karlsson
säger:
– Jag tycker inte att vi ska
göra för stor sak av det här
utan det viktiga är att vuxna
pratar med ungdomarna.
Känner man dom sedan tidigare går ju sånt så mycket
lättare. Då är man ju inte någon anonym person. Ser jag
någon som jag haft i klubben och som gör nått galet
på byn är det ju så mycket
enklare att gå fram och fråga
”vad håller du på med”.
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Det är mycket lek i träningen. Här är det en variant av ”herre på täppan”

där det gäller att försvara madrassen så länge man orkar. Viktor Ruumensaari är på väg att kasta. 

Foto: joakim nordlund

Därför ler jag i hela mitt inombordsansikte när Kalmar vinner allsvenskan före alla de
som i så många år snackat dynga om ”bönderna”. Där har karaktärerna samlats – och gjort
det som ingen trodde var möjligt. Det kan lilla
Ljungskile också göra. Det skulle vara ytterligare en knäpp på många näsor.
Hjältar föder hjältar och i Tomas Karlssons
fotspår kommer de som greppat läget säkert
också att bli hjältar i Råneå.
Tack för att ni finns där ute.
Where ever you are!
Alessandro Del
Piero. Störste karaktären. Artisten.

Familjen Karlsson skulle lika gärna kunna kallas familjen brottning.
Tomas Karlsson drog igång klubben 2001 och idag är hela familjen
engagerad. Från vänster: Tomas Karlsson, Linda Karlsson, Johan Karlsson
och Nils Karlsson.

Det är inte bara Gällivare som har bra snurr på dambrottningen. I Råneå är det ett helt gäng brudar som satsar. På bilden ser vi, från vänster: Jenny Larsson, Agnes Engström, Evelina
Åkerström, Siri Engström och Linda Karlsson.

Brottning kan också göra ont. Isak Spegel gjorde illa sig
och blev ledsen. Men han sprang inte till mamma utan han
kröp upp i Tomas Karlsson bamsefamn. Efter en halv minut
av tröst och återhämtning var han tillbaka på mattan.

Sundsvall ur allsvenskan. Fotbolls
hjärtat blöder.
Ludde Wästfelt

ludde@norrbottensmedia.se
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