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SPORT

Min stora kärlek till idrotten 
och föreningslivet har åkt 
på några riktiga minor 

under den senaste veckan då jag 
brutalt påmints om att allt inom 
denna min värld inte är positivt 
alla gånger.

Efter att ha tagit del av några 
avsnitt av tv-programmet ”Blågula 
hjältar” och i söndags lyssnat på ra-
diosportens inslag ”Juniorsporten” 
så inser jag (ännu en gång) att det 
fortfarande finns oerhört mycket 
att göra och förbättra i denna vår 
överlägset största folkrörelse precis 
som i samhället i övrigt.

Radioburkens ”Juniorspor-
ten” handlade om en nioårig 
flicka som plötsligt blivit 

kickad, utestängd, från sin gymnas-
tikträningsgrupp där de framförda 
anledningarna var mycket vaga 
och där föreningsstyrelsen ovan de agerande ledarna 
nu patetiskt ”skyddade sig” genom att framföra att man 
utreder det hela.

Hallå! Vi pratar om ett nioårigt barn som helt plötsligt 
inte får vara med längre, som inte får träna och umgås 
med sina kompisar, som inte får det viktiga rörelsebeho-
vet i dessa unga år. Jag har logiskt ingen insyn i just det 
här fallet men kan omöjligen, tills jag överbevisats, tro 
att en nioåring ska kunna agera på ett sätt som gör denna 
uteslutning acceptabel.

Nej, jag tvingas ännu en gång konstatera att det i vissa 
fall finns ledare som är direkt olämpliga för uppdraget 
och det framför allt bland barn och ungdomar.

Tidigare stavhopparen Alhaji Jeng är programledare 
för Sveriges Televisions pågående programserie 
”Blågula hjältar” där han träffar elitidrottare vilka 

kommer med skrämmande berättelser om hur de varit 
rasistiskt utsatta från tidiga barnår hela vägen upp till 
elitsammanhang i bland annat landslag.

Basketstjärnan Kalis Loyd berättade, bland annat, om 
hur vissa laguttagningar på hög nivå helt klart hade med 
hudfärg och inte kvalitet att göra och liknande skräm-
mande rasistiska berättelser får vi höra från simmaren 
Simon Sjödin, speedwayföraren Antonio Lindbäck och 
handbollsstjärnan Jamina Roberts vilka alla har det ge-
mensamma i att de, förutom att de varit oerhört skickliga 
och framgångsrika i respektive sport, varit utsatta på 
grund av sin hudfärg och det alltså från tidiga år upp till 
senioreliten.

För mig så här år 2021 är det obegripligt att vi i sam-
hället, inklusive idrottens föreningsliv, fortfarande 
agerar så här vilket nämnda program, tyvärr, ännu 

en gång öppnade mina ögon för vilket gör mig både sänkt, 
sömnlös och rejält förb…
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”Blågula hjältar” gör mig 
både deppad och irriterad 

+ PLUS
Det blir läckert med en helengelsk Champions 
League-final mellan Manchester City och Chelsea.

– MINUS
Jag blev precis påmind om att det snart är nedsläpp 
för ishockey-VM vilket känns helt iskallt för mig.Jag tving-

as ännu 
en gång 
konstate-
ra att det 
i vissa fall 
finns led-
are som 
är direkt 
olämpliga 
för upp-
draget.

UMEÅ. Vid kommande  
årsskifte ska Västerbott- 
ens Friidrottsförbund gå 
ihop med Norrbotten till 
ett större gemensamt  
specialdistriktsförbund 
vilket självklart medför 
mycket arbete.

Förslaget på att antalet 
distriktsförbund inom 
friidrotten i hela landet 
ska bli färre via samman-
slagningar från nuvarande 
länsindelning har ventile-
rats i flera år och nu är det 
alltså på högsta ort beslu-
tat att detta ska gälla från 
1 januari 2022.

Här i norr är det Väster-
bottens Friidrottsförbund 
som ska gå samman med 
Norrbotten till ett gemen-
samt distriktsförbund in-
för vilket ett antal arbets-
grupper bildats.

– Det är många praktis-
ka frågor som ska lösas, 

menar Ulf Wiklund, styrel-
seledamot i Västerbottens 
Friidrottsförbund.

Detta exempelvis kring 
tävlingsprogram, ekono-
mi, klubbmedlemsavgifter 
för att inte tala om rekord-
listor.

– Förmodligen blir 
det en ny gemensam di-
striktsrekordlista där 
alltså västerbottniska re-
kord försvinner, berättar 
tävlingsansvarige Anders 
Hofer.

Denna kommande sam-
manslagning var en av de 
större informationspunk-
terna på förra veckans 
årsmöte för Västerbottens 
Friidrottsförbund vilket 
då var det sista innan 
sammanslagningen med 
norrbottningarna.

Noteras ska att de nya 
större distrikten kommer 
att få en deltidsanställd 
konsulent.

GUNNAR ERIKSSON 

Två friidrottsdistrikt ska bli ett

Västerbottens Friidrottsförbund ska gå samman med Norrbotten. 
Bilden från möte före pandemin.   Foto: ARKIV/GUNNAR ERIKSSON

Bangolfbanan – eller mi-
nigolf som det benämndes 
då – uppfördes vid skolan i 
Örträsk för 60-talet år sedan 
och fanns då i mer än 20 år 
innan den föll i träda. 

– I de här pandemitiderna 
fick jag tanken på att bangolf 
borde man väl i alla fall kun-
na utöva varför jag gick på 
årsmötet i Örträskbygdens 
Intresse- och Hembygdsför-
ening, fick klartecken och 
på den vägen är det, säger 
Gunilla som tillsammans 
med byggarbasen Fred Elf-
ving samlat ett tiotal prak-
tiska hantverkargubbar 
som hittills i vinter snickrat 
ihop och byggt nio av de 18 
banor som det ska bli.

– Gubbarna gör ett fantas-
tiskt jobb men lite tidspress 
är det att hinna bli klar så 

att vi kan börja spela till 
sommaren, berättar Gu-
nilla. Vi måste också, nu 
när barmarken kikat fram, 
iordningställa markytorna 
utomhus på skolbacken.

I dåtid bokade man sitt 
bangolfspel och hämtade 
klubbor på legendariska El-
sa Jonssons affär i Örträsk.

– Nu planerar vi för att ha 
en kiosk av något slag med 
kodlås och så får man swis-
ha spelhyran till förening-
en, säger Gunilla som också 
berättar att man tänkt upp-
föra en grillplats i anslut-
ning till den återuppväckta 
bangolfbanan.

– Sen har vi av Jord-
bruksverket och Lernia fått 
160.000 i bidrag till det här, 
berättar Gunilla.

GUNNAR ERIKSSON 

Christer Johansson, till vänster, och Karl-Göran Svalberg är två av tiotalet ideella snickargubbar som i Örträsk håller på att bygga 18 nya bangolfbanor 
vilka till sommaren ska vara uppställda och spelklara på skolbacken mitt i byn.   Foto: ÅKE RUNNMAN

ÖRTRÄSK. Kommande sommar ska man kunna spela 
bangolf i Örträsk – igen! 
– Det fanns en bangolfanläggning här på skolbacken fram 
till under 1980-talet någon gång, säger initiativtagaren 
Gunilla Persson.

Örträskarna 
ska få spela 
bangolf igen

Initiativtagaren Gunilla Persson bjuder på pannkakstårta till ”snickargub-
barna” som håller på att bygga de nya bangolfbanorna.   

Arbetsledaren Fred Elfving är med på de flesta arbetspassen och har koll på 
hur det ska göras.   


