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Klubben har bara sju år på nacken.
Ändå har Råneå BK kopplat ett rejält grepp på brottningen i
Norrbotten.
Möt föreningen som är på uppsving tack vare vilja, entusiasm och en
härlig klubbkänsla.
- Vi är som en enda stor familj, säger tränaren Linda Karlsson.
RÅNEÅ.

Det är så långt i från en modern idrottsarena man kan
komma.
Men å andra sidan är charmen i den gamla
industrilokalen mer påtaglig än i ett
mångmiljonskomplex.
- Lokalen är väl lite "getto-aktig". men det är det som är
tjusningen, det är verkligen brottningsstuk över det
hela, säger Linda Karlsson.
I köket sitter ett par föräldrar och dricker kaffe, och
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några meter innanför väggarna är det full aktivitet.
Den yngsta brottargruppen i Råneå BK har träning och
ljudvolymen är hög.

Kaffepannan står alltid och puttrar
Linda Karlsson ger direktiv, barnen lyder och ljudstyrkan
ökar ännu mer.
Så här ser en vanlig träningskväll ut i brottarlokalen
bakom värmeverket i Råneå.
Det är ganska svårt att inse att Råneå Brottarklubb
bildades för bara sju år sedan.
- Det blev väl succé nästan på en gång. Man tänkte väl
till en början att det skulle falla i från lite ungdomar,
men hela tiden känns det som att det kommer till några
nya varje år. Verksamheten bara växer, säger Tomas
Karlsson, ordförande, tränare, grundare och i stort sett
allt-i-allo i klubben.
Nu sju år senare är det drygt 40 aktiva barn och
ungdomar, och nästan lika många engagerade föräldrar.
- Klubblokalen är som ett bra ställe att träffas på.
Kaffepannan är alltid på och då får föräldrarna en chans
att ta en kopp kaffe och prata lite när deras barn tränar,
förklarar Karlsson och förklarar att klubben är mer än
bara brottning.
- Förutom brottningen har vi ganska mycket andra
aktiviteter. Vi kör gokart, åker på badresor, fiskar och
andra aktiviteter. Åker vi på tävlingar ser vi till att alla
föräldrar kan åka med, även om det är långa resor. Jag
tror det är viktigt att engagera föräldrarna så mycket
som det bara går.
Dottern Linda Karlsson, som är ansvarig tränare för
samtliga grupper i klubben tillsammans med Evelina
Åkerström, håller med att klubben är mer än bara idrott.
- Jag tycker det är kul och det är bra att det finns något
för barn och ungdomar att göra. Framför allt nu när det
har varit så mycket annat som hänt i Råneå. Framför
allt är det viktigt med yngre personer som föregår med
gott exempel, menar hon.
Samtidigt som klubben jobbar för att få en bra bredd
börjar sakta men säkert en liten klick elitverksamhet ta
form.
De äldsta brottarna, som var med när klubben startade,
har börjat skörda stora framgångar på nationell nivå.
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Johan Karlsson (son till Tomas och bror till Linda) kom
nyligen hem med ett USM-guld.
- Det har väl gått bra tycker jag. Första åren var det väl
inte så seriöst, men det senaste åren har det gått jäkligt
bra, säger 17-åringen under en paus i sparringen med
nyinflyttade Mikael Eriksson från Luleå.
Karlsson junior säger att han gillar att träna i Råneå.
- Det är en by och jag känner varenda en här, jag vet
vad alla heter. Jag brukar alltid åka hit tidigare och kolla
när de yngre tränar.

Kommer på bred front
Men det är inte bara Johan Karlsson som kröner
framgång i Sverige och utomlands.
Tomas Karlsson säger att han märker ett rejält uppsving
för brottningen i hela Norrbotten.
- Jag tror att vi har mycket att tacka Gällivaretjejerna
för. De har gjort det fantastiskt bra. Men det verkar som
att alla klubbar i Norrbotten har fått ett uppsving. Även
på killsidan börjar vi få fram riktigt duktiga brottare,
säger Karlsson, som tillsammans med övriga
klubbledare börjat samarbeta för att utveckla sporten
ytterligare.
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- Vi har börjat ett utbyte med Rosvik, Boden och Luleå.
I år har vi utvecklat det ännu mer. Varannan eller var
tredje vecka åker vi till någon av de andra klubbarna,
eller så kommer de hit. Det är kanonbra att få utbyte
och få bra sparring.
Klockan är några minuter efter sju på kvällen och i
brottningsfabriken är det skiftbyte.
Medelåldern blir ett par år högre, men entusiasmen är
densamma.
Och det är Linda Karlsson som både leder och deltar i
träningen.
En knäskada satte stopp för 20-åringens egen
elitkarriär, men rollen som tränare i Råneå är ett
utmärkt substitut.
- Jag lägger halva mitt liv på det här. Det var en tung
period när man skadade sig och det hjälpte faktiskt
mycket att kunna vara delaktig i brottningen ändå. Det
är roligt att få med föräldrarna i verksamheten. Jag
träffar alla nästan varje dag och det är kul at lära känna
nya människor, berättar hon.
Tomas Karlsson sitter bredvid matta och ser nöjd ut.
- Det viktigaste är att bygga från grunden, att vi har bra
och engagerade ledare. Linda och Evelina drar ett stor
lass och håller i träningarna. Vi har även en del föräldrar
som ska gå tränarutbildningar. Det känns som vi har
väldigt bra go i föreningen, säger han.
Om vi blickar fram tio år i tiden, var tror du Råneå BK
befinner sig då. Vad har ni för mål och framtidsvisioner?
- Förhoppningen är att vi kan fortsätta ha samma fina
verksamhet och att barn och ungdomar fortsätter
komma hit och träna.
Karlsson funderar ett slag och fortsätter sedan:
- Vi sa väl lite på skoj när vi började att målet var
"Uppdrag OS 2016". Det var väl mest på skämt. Men jag
var tidigare och tränade Sara Eriksson i Töre. Då tyckte
man det var omöjligt att en tjej från Töre skulle kunna
vara med på ett OS. Men med hård träning och rätt vilja
är allt möjligt.
Av LARS FOLKESSON
Publicerad 31 december 2008 06:00
Uppdaterad 31 december 2008 07:24
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Regler
I detta forum gäller ungefär samma regler som för insändare i den tryckta
tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som får skrivas regleras av
tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna.
Debatten modereras av NSD:s webbredaktion. Många inlägg refuseras.
Klicka här för några vanliga orsaker.
Ser du inlägg som du tycker är olämpliga klicka på "Anmäl" och motivera varför
du tycker det är olämpligt så gör redaktionen en ny bedömning.
Posta inlägget

Lindqvist och Johnsson missar
kvällens match
LULEÅ. Ett lätt decimerat Luleå Hockey kommer till spel i kvällens träningsmatch
mot Björklöven.Både Robin Lindqvist och Pierre Johnsson tvingas vila på grund av
lättare skador.

Det kalla kriget
Rönnberg irriterad på ryska försäsongsmotståndare
Final i första
försäsongsturneringen. Ett av Rysslands
bästa lag som motståndare.Då slutade
allt i kallt krig för Luleå Hockey.
- De var ute efter att skada våra spelare
i varje närkamp, säger tränaren Roger
Rönnberg.
LULEÅ.

BLOGG: Rödgul röra
SENASTE INLÄGGET: Knäkollen Att Robin Lindqvist har ont i knät och
inte kan vara med i kväll vet ni redan.
Jag har också skrivit tidigare om att jag
blir misst...
Kommentarer(0)
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Världsrekord av Bolt
Nio sekunder och femtioåtta hundradelar.Nio och femtioåtta.Suveräna
siffror och ett vidunderligt världsrekord som för alltid kommer att förknippas med
Usain Bolt. Den snabbaste människa som haft ett par spikskor.
BERLIN.

Mirakelvände - mot toppen
Den vändningen ger Bodens BK nytt hopp i toppstriden. På åtta
minuter förvandlade BBK 0-2 till 3-2 mot Friska Viljor. Till slut blev det 4-2 och
Christian Samuelsson var förstås belåten.
ÖRNSKÖLDSVIK.

Notas är toppen
Seger - och en smula hjälp av Assi. Då är
Notvikens tjejer toppen.
- Det gäller bara att vi håller oss kvar i serieledningen,
säger tränaren Klas Abrahamsson efter 4-0-vinsten mot
Husum.
HUSUM.

Assi chockade serieledarna
på bortaplan
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Assis tjejer tog en riktigt fin skalp när man besegrar serieledarna
Själevad i damtvåan på bortaplan med 3-1 (1-1).
- Vilken kanonmatch vi gör, säger tränaren Kalle Lindbäck efteråt.
SJÄLEVAD.

Kalldusch för Alvik
i Vännäs
Här är stjärnsmällen som skakar Alvik. 1-6 mot
mittenlaget Vännäs.
VÄNNÄS.

Ohtanajärvi/Aapua
- mot ljusare tider
Ohtanajärvi/Aapuas start
på höstsäsongen är magnifik. Nu kom
höstens fjärde seger, det hemma mot
Kalix som besegrades med 2-0. (0-0)Det är roligt med höst, än så länge ialla
fall, säger spelande tränaren Örjan
Pääjärvi.
OHTANAJÄRVI.

Luthström var helt
överlägsen hemma
Efter den missade Bodentävlingen har Erik
Luthström fått se en udda sida av resultatlistorna.Den
under första plats.Men efter två raka segrar är
Luleåföraren åter med i guldstriden.
LULEÅ.

Det stora äventyret i de svenska fjällen
Det skotska laget Saab-Salomon/Inov-8 ledde BAMM 70 redan efter den
första etappen och höll undan från fjolårsvinnarna hela vägen i mål. Samtidigt
fullföljde två otränade mammor från Luleå sitt första bergsmaraton.

KIRUNA.

Favoriterna från Skottland höll ut hela vägen...
Resultat, BAMM
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Stenberg vurpade i 150 knyck
Femte deltävlingen i pro superbike-SM blev ingen höjdare för Kalix
racingstjärna Henrik Stenberg. På det 13:e varvet vurpade han ordentligt.

KARLSKOGA.

Vurpade i 150 knyck (0 inlägg)

KOMMENTARER.

Perfekta starter på EM
- kvalen
Både herr- och damlandslaget i basket fick
en bra start på EM-kvalet.Sveriges basketherrar
bortaslog Irland med 66-50 på lördagen. Framför allt
fungerade försvarsspelet utmärkt, Irlands första spelmål
kom först i tolfte minuten.
STOCKHOLM.

Helena Engman utan chans i kulkvalet
Bättre än på länge. Men långt
ifrån tillräckligt.Helena Engman var
chanslös i kulkvalet vid friidrotts-VM i
Berlin, trots att hon stötte 17,19 –
säsongens näst bästa resultat hittills.
BERLIN.

Tre träningsmatcher för
IBK Boden i helgen
IBK Boden vann en match och förlorade två i Äventyrscupen i
innebandy i Skellefteå.
SKELLEFTEÅ.
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