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SKOR tiII netlopnisen Blixr - Köngon
TÄVLINGSSKIDSKO

ARf 14. Elegonl tövlingsskidsko i svort slölt Alpläder. Beck-
sömsydd. Erkönt god possform. Possor exoki tövlingsbindsle.
Lödersulo. Svompgummikont. Mycket lötf. Dubbel överliggonde
plös hindror snö olt tröngo in.
Storlek 34-{6. Netto Kr. 39: 75,

37-39. 42: -, 4047 . 44: -.

Ortoped. slitstork extro lött orbetsköngo
ART 325. Lött. slitstork orbetsköngo i völ-
sitlonde modell, tillverkod pö specioluF
provod löst (ortopedisk hölfot). Erkdnt god
possform. Brunt kvqliletskontrollerol Alp-
löder. Helfost plös som hindror iord och
smuts ott tröngo in. Stölgelönk. Dubblo
slitstorko l0 mm cellgummisulor. Sömmsrno
mellon ovonlöder och skoft förstörkto med
nilqr. En orbelsköngo i högsto kloss till
bottenpris. Slorlek 39-48. Kr, 19:75
Ny höst- och vinlerkotolog med nellopriser på l00-tols typer skor för helo fomilien sändes
grotis pö begäro1. Nyo skoollören (mitt emol kyrkon) har kvällsöppet måndogor l. o. m.
lredogor rill kl. 19.00.

lundins Skofohrik o. Shoofför R A N E Ä - Ter. r0r 63, 10266



1963 
- Idrotttföreningen Karnraterna i Råneå iubilerar,

fyller 40 år ocb bar definitiat nått mogen ålder. De första
staplande föreningstegen togr i februari 192j, och red.an -t'rån

börian uårdade IFK ömt om fir*ilt tuå idrotttgrenar, fotboll
och thidåhning. Men så srnåningom har lFK-lyran bliait mer

nyanterad och det har blitit fler $rängar att tpela på.

IFK :täller stora föruåntningar på jabileamsåret 1963 oclt

satsar lite extra lör att fira intriidet i mannaåldern. Rent rutin-

mässigt fint klarade IFK under åretu första månad ar.range-

,?zangen aa årett distriätnthterskap på skidor. Under februari
gjorde så IFK:s ba*etallsaenshar uppmärhsammat fina intatser

mot landefi elitlag och plockade i mars hem DM-plaketterna i
basketboll.

Inför den stundande fotbollssä:ongen boppat IFK att steget

upp i den bägrande diu. 3 äntligen tka klnna tat, ocb afi en

hygglig insats i DM-et tAa kunna göras. Fri-idrottarltd ska gå

framåt ytterligare och möta en ljaure framtid., ocb en ny fram-
sAiuten platt för klubbeu sAidåhare -rtår också på önsheli$an,

för iabileumsåret.

IFK:s lilla extra satming tnd.er det bär året har ochså and.ra

saker i itt iAptåg. Bl. a. tillbliaelrcn au den här ifiileurnt-
sAriften som i tin enkla ocb kortfatad.e form i rapsodier oclt

håserier t,ill tolka något aa tad IFK bar uarit under fyra decen-

nier ocb aad IFK är idag.

lag uill ocAså attala ett tach till d.em rorn genom att lämna

rnig källmaterial oclt tidningsurklipp från gångna tider gjort
det möiligt för mig du rdrnmdn.ttälla denna firift. Eu särcAilt

tack ilktas till Nonländtha Socialdettokraten :om oäloilligt
rtällt ritt bildarkia till förfogande liktom till de annonsörer,

rotn geno?n iu stöd till $or del löst finansieringsfrågan.

Red.
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Fnån bolagsägd lotboll
Iill allsvensk lraskellroll

1923.

Mörk februari, 18 unga män och ett
allmänt intresse för idrott var ingredi-
enserna, då Idrottsföreningen Kamrater-
na blev till i Råneå den 22 februari
1923. Den förste, som fick förtroendet
att svinga IFK-klubban var EINAR
SJöLIN, och ansvaret för aft det första
mötet mellan föreningen och idrotten
blev lyckligt delade han med LUDVIG
LöFGREN, vice ordförande, GöSTA
SKöLD, sekreterare, EMIL NYBERG,
skattmästare o. REINHOLD FAHLES-
SON, materialförvaltare.

t 0 dagar cfter föreningsstarten tog
rnan med friskt mod sig an sin första
uppgift 

- träningstävling på skidor
den 4 mars för klubbmedlemmarna, och
den 24 mars var man mogen för sin
första officiella skidtävling.

Samtidigt hade man siktet inställt på
sommarens idrotter och förhandlade om
mark för idrottsplatsen. Ungefär san.rti-
digt pågick underhandlingar om över-
tagande av en bolagsägd fotbolll

Föreningens idrottsdräkt skulle bestå
av vit tröja med blå st.färna samt blå
byxor.

Tre utvalda fick förtroendet att hand-
ha föreningcns första fotbollskommittd.
Det blev Emil Nyberg, Erik Sund6n och
Einar Lundberg.

Den 15 juli fick föreningens terräng-
löpare känna sig för vid det första IFK-

arrangerade terrängloppet, och dagen
för fotbollsspelarnas premiärmatch i
IFK-dressen närmade sig varför fot-
bollsdräkter inköptes i all hast. Färgerna
blev svart-gul-randig tröja med blå
byxor.

Den 12 augusti gick så IFK:s första
fotbollsspelare för första gången i elden
för föreningen. Motståndare var ett lag
från Norrlands Statsarbeten i Prästholm
och om resultatet förtäljes ingenting.
Biljettpriset var i alla fall Zt öre.

TvL dagar senare planerades planen
och den 16 trtmanades Bodens Bandy-
klubbs C-lag till match i Råneå, r'arpå
föreningens fri-idrottare den 16 septeir-
ber gjorde upp om klubbmästerskapet i
allmän idrott.

Sparkstöttingtävling och styrelsekris

lQ)L

var året då IFK sökte inträde i Svenska
Skidförbundet och kör egna skidtäv-
lingar i serieform. >>Våffeldagen>> den
21 rnars blev från och med nu IFK:s
egen skiddag.

Sparkstöttingtävling på tio kilometer
var ett av IFK: arranger-r-rang under året,
och efter denna ishalka tyckte fotboll-
spelarna fram på solrmaren att. något
måste göras åt den lerhala fotbollsplan-
en. Fyra lass grus klarade den detaljen.



1925

började med årsmöte på trettondagen
den 6 januari. Efteråt var det stor
trettondagsbal med revy i Folkets Hus,

åtfOljd av styrelsekris de närmaste dag-

urnu. Er-, vecka efter festen avsade sig

nämligen Einar Sjölin sitt ordförande-
skap med anledning av revyn' Hela sty-

relsen gjorde sedan gemensam sak med

honom och IFK stod PlötsliSt utan

styrelse. Balens överskott - 6 kronor.

Efter ytterligare en vecka, den 18

ianuari, valdes den gamla styrelsen som

interimstyrelse tills vidare tills ny sty-

relse utsetts. Tio dagar senare tar Einar

Sjölin ansvaret för en nyvald styrelse.

Snöbrist och nödår

1928

engageras »>Amatörcharmörerna>) till
IFK:s årsfest och

1929

måste IFK inställa sina årliga skidtäv-
lingar på grund av snöbrist (2313)l och
fotbolliplanen blir under året i »täm-
ligen speldugligt skick».

1930'

Efter sju års intim kontakt, IFK
Råneå - 

idrotten kommer så krisen.

All idrottslig verksamhet ligger nere

detta nödår.

19 i1
1926 signerar Ernst Bruce sitt första p-rotokoll

blir Emil Nyberg ny ordförande för oäh Mauritz Nyberg blir ny ordförande.

IFK. Samma år tävlade 5 IFK-grabbar
vid, 

- 
skolungdomens skidtävlingar i IFK-b"rkydd och Borg-propaganda

Luleå.

1r])'7

förekommer David Larsson för första
gången i protokollsboken. Han justerar

årsmötespiotokollet och blir suppleant i
styrelsen.

Ållmän skidutflykt blir det fram pä,
'vårvintern till Strömsund. Kaffe och

våfflor vid >>målet»>.

Styrelsen spårar själv upp spåret till
>>Våffeldagstävlingarna och Haparanda
IFK skriver hotelsebrev till IFK. Hotar
med att anmåla IFK Råneå hos Skid-
förbundet för att Råneå anordnar skid-

tävlingar samma dag som Haparanda.

Cykelidrotten hjular in i IFK-verk-
somi.,eten och Norrbottens cykelförbund
får en ny medlem. David Larsson blir
kommitt6ordförande.

6

1932

tar IFK en Töreavdelning under sina

vingars beskydd, och planer på en IFK-
ägJ dansbana på Väs1ihällan stöts och

bIöts. Inbetalnhgen av Töreavdelning-
ens medlemsavgifter trasslar, och innan

årets slut ,nser iig töreborna vara starka

nog för att kunna stå På egna ben.

1933

blir Knut Sjöberg ny ordförande, och

IFK får under hans första år köpa mark

till ny idrottsplats nedanför Gästis'

Priset: 40 öre Per kvadratmeter.

19 34

vill IFK för första gången affLngeta

DM-tävlingarna På skidor, och



1935

bönar man igen om safiura sak, men
med lika klent resultat.

Den 16 juni har IFK officiella täv-
lingar i fri idrott på Fri-idrottsdagen.

1936

försöker IFK åter få skid-DM:et till
Råneå, men »tredje gången gillt>> gick
inte den här gången.

Istället blir IFK medlem av Svenska
Gångförbundet! och den 18 novem-
ber möts representanter för IFK Råneås
och Råneå AIF:s styrelser för att dryfta
en sammanslagning mellan de båda
föreningarna. Resultatet blev att AIF
smälte samman med IFK, som fick
rnånga nya medlemmar, 11 par fotbolls-
skor, 1 fotboll, 6 par skidoi och en del
småskulder från AIF.

Den 9 augusti uppvisningssimmade
Arne Borg i Råneå. På det förtjänade
föreningen 92 kronor.

För första gången talar protokolls-
böckerna om hur många medlemmar
föreningen har 

- 114 stycken.

Länslagsspelare och boxning

19 37

blir David Larsson ny ordförande, före-
ningens femte.

IFK har fått nog av gäng och går ut
ur Gångförbundet.

19 38

är d.et dags för 15-årsjubileum. Festsup6
med 120 personer och utdelning av för-
t.jänsttecken från NIF och NFF.

B ox n i ngs intresserade ynglingar
vill genom IFK hyra skolans gymnastik-
sal.

Fotbollslaget fhar frumgängar, fär
nya dräkter efter engelsk[ 66in5f61 

-

gul tröja med svart pullover, vita byxor.
Strumporna får spelarna inhandla för
egna pengar - och får sin första läns-
Iagsspelare.

Valter Lövgren gör succ6 i en kust-
kombination mot Landskrona BOIS, be-
lönas med vänsterytterplatsen i läns-
laget mot Västerbotten, skjuier tre mål
och kommer med i det nordsvenska
laget mot Nordnorge.

1939

blir det tydligen krävt på fotbollsfront-
en, ty IFK köper benskydd till sina
spelare.

IFK deltar som medarrangör i det
stora >>Valskriget>>.

1940

köper IFK bandyburar och går med i
Svenska Bandyförbundet.

Medlemsantalet är nu nere i 4g.

IFK till södra

194 I
läggs fotbollsserierna om och IFK håller
sig framme med en anhållan hos NIF
att få spela i den södra serien istället
för i den norra. Valter Lövgren fär ätet
vara med i länslaget, och medlemsan-
talet kryper upp till 6r.

1942

kallas en instruktör i fri-idrott till Rå-
neå. Bengt Vikström går ungdomsledar-
kurs och nträttar eti jätte;rbete som
ungdomsledare. iFK blir medlem i
Svenska Orienteringsförbundet.

- 
Den 19 juli invigs föreningens nya

idrottsplats med stora fri-idrottltävling-
ar med norrbottenseliten. I en fotbolli-
match besegrades IFK Luleå med 4-3
inför t5o0 åskådare.
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1 943

2O-årsjubilerar IFK, tar åter upp bandy-
sporten på sitt program, och erövrar
sitt första DM-tecken i fri idrott. Juni-
orerna Åke Holmström, Georg Johans-
son och Tore öqvist vinner lagsegern
på looo meter terränglöpning.

Sigurd Drugge passar under .jub:
leumsåret på att ta hem junior-DM på
110 meter häck, sätter nytt distriktsre-
kord och får representera Norrbotten
mot Västerbotten, varpå Georg Johans-
son inte vill vara sämre utan presterar
nytt norrbottensrekord på 800 meter för
,unroref.

1 914

arrangerur IFK DM i femkamp och
löpning 10.000 meter. David Lärsson
blir ledamot av Norrbottens Fotbolls-
förbund.

Trion Valter Degerman, Georg Jo-
hansson och Bertil Larsson vinner före-
ningens första senior-DM på skidor,
genom att ta hem lagpriset på f: km i
Arvidsjaur. Vid stafetten blev laget
tväa.

Samma är avancerar fotbollslaget från
Kustserien till övre Norrländskan.

1945

erinrar sig IFK trettiotalets fruktlösa
försök att f.ä. aruangera skid-DM, lägger
in en ny ansökan och f år mästerskapen I

Stora organisationskarusellen dras på,
och samma år ramlar fotbollslaget ut ur
övre Norrländskan.

Medlemsantalet noteras nu till 116.

Skidframgångar

1946

konstateras att DM-arrangemangen blev
en stor f ramgä.ng för IFK. Förutom det

Bertil Lersson, kalllörespecialist ned flra
DAI.

rent arrangörsmässiga snuvade IFK
favoriterna överkalix IF och Arvids-
jauls S§ på stafett-mästerskapet.

Bordtennis tas på försök-upp som
träningsändamå1.

Gamla plancn på Finnholmen ska
byggas om av föreningens egna med-
lemmar (106 st.) och möjlighiterna att
anställa en tränare i fotboll undersöks.

1 947

tar IFK på allvar upp bordtennisen och
skickar tre man till DM-tävlingarna i
Kiruna-



t-_

Unga IFK Planeras På initiativ av

Eeon Lundberg.
Ett försök ,ned en stor stödorganisa-

tion för skidsporten gick i stöpet då

socknens övri§a föreningar visade ett

synnerligen ringa intresse.

1 918.

IFK 2, år med festligheter och för-

tiänsttecken.
Bcrtil Larsson vinner DM på skidor

15 km och blir tvåa På ,o i km i Över-

trti*. vla jubil6et fiåk IFK motta Skid-

förbundets f ö r s ta utdelade diplom!
IFK arragerar DM i bordtennis'

1919

ansluter sig föreningen till Svenska

Boxningsföibundet! Boxningskon-rmittö

blcv Härry Lund, Erik Pettersson och

Ture Lidberg.
Möilicheterna för en landisbana för

ishockev"undcrsöks och Hugo Fellenius

blir f öreningens hedersledamot'
Taee Beräström r inner ännu ett skid-

DM "för Räncå, l0 km i Årvidsiaur'

Bertii Larsson blir tvåa.

Bordtennistriumfer
1950

upprePar sig Ta.ee Bergström och r inncr

åter DM, Iru Pä 50 km'
Världsmästären På t8 km, Karl Erik

Åström, Ålfredshem, tävlar och vinner

vid IFIi:s traditionella vårtävlingar, och

IFK försöker få DM-tävlingarna för-

lacda till Råneå än en gång'
'bU i bordtennis förläggs till Räneä

med två singelmästare, herrdubbelmästa-

re och lagseger för iuniorerna som re-

sultat.

195 1

f irar bordtennisspelarna nya f ramglngar

l0

Melt'in Johan-rton i hård kantp nt'ed lands'

l,rgss Pelaren Kiell Rannelid'



och tar hand om ett flertal DM-tecken.
Irågan om ishockeyns upptagande på

programmet bordlades tills vidare.

1C.5 )

deltar \isse Täpp och Enar Josefsson i
IFK:s skidtävlingar.

IFK söker åter DM-tävlingarna på
skidor.

Ronald Ängtoft vinner bordtennis-
DM rlot P U Sjöberg i finalen och
Anr.ra Lindströrn blir juniomrästarinna i
Norrbotten och Norrland.

1»3
3O-årsjubilerar IFK med att vinna juni-
orernas lagtävling i bordte nnis-DM,
Harry öbom blir singelmästare för juni-
orer, och seniorerna tar hem dubbeln.

IFK arrangerar för andra gången med
stor framgång DM-tävlingarna på ski-
dor. Bertil Larsson vinner 15 km, och
han ingår tillsammans med Manfred
Mattsson och Bertil Nilsson i det seg-
rande stafettlaget också.

Manfred Mattsson blir militärvärlds-
mästare i Andermatt.

1954

undersöks möjligheterna för organise-
rande av en korpserie i basketboll och
badminton. En ungdomskommittd bildas
som redan första året får 61 medlem-
mar. IFK når för första gången DM-
finalen i fotboll, men blir på hemma-
plan utslagna av Luleå SK med 3-r.

Fotbollslaget till fyran

195 5

får Manfred Mattsson åka med till Ryss-
land som representant i det svenska
skidlaget.

Arne Jansson erövrar två DM-tecken
i allmän idrott, 110 meter häck och tio-

karnp, och står sorn initiativtagare till
att basketsporten kommer med på IFK:s
idrottsprogram.

I 956

somnar bordtennissektionen in totalt, en
isbanekon.rmitt6 tillsätts, badrnintor.r-
intresserade bildar egen kon.rn.ritt6, och
IFK går med i Svcnska Badmintonför-
bundet. Ny isbanekommitt6 tillsätts,
basketjuniorerna går till semifinal, bad-
rnintonspelarna söker rnotstånd i länet.
Arne Jansson vinner två nya DM-me-
daljer, Bo Sandström spelar med i juni-
orlänslaget i fotboll. A-laget avancerar
till div. 4 Norra, och går i DM:et till
final, men får stryk av LSK med 6-0.

I 957

vill inte David Larsson fortsätta som
ordförande för föreningen. Tre andra
förslagna avsäger sig också val, och IFK
får under en månad klara sig utan ord-
förande. Då går David med tvekan med
på att stå kvar som ordförande under
ännu ett år.

IFK arrangerar årets DM i bordten-
nis och chansar med ett lag, rnen lyckan
står inte alltid den djärve bi.

IFK begår premiär med pimpeltäv-
ling pä Råneåträsket. Ishockeybanan
ventileras åter, och kommer till stånd i
samarbete med skolan. Den invigs i
december.

Fotbollsspelarna gör lyckad Norge-
turnd med idel segrar och kommer till-
baka som ett samspelt lag. Bo Sand-
ström och Leif Larsson får chansen i
juniorlänslaget.

1958

skänker bröderna Mattsson IFK:s skid-
sport en viss glans. Manfred blir bl. a.
dubbelmästare vid skid-DM.

1l



Badmintonsektionen kör serietävling-
ar inom föreningen och basketlaget blir
tvåa i div. 3. Ishockeylaget blir trea i
sin första serie.

Mot söder

1959

ger skidtävlingarna inget netto, medan

ääremot en pimpeltävling går ekono-

miskt bra. Manfred Mattsson vinner nya

DM-framgångar, och badmintonspelar-
na får utbyte med Kiruna.

IFK begär hos NFF att föreningens
fotbollslag måtte bli överflyttat till den

södra div. 4-gruppen. NFF-styrelsen
kommer till Råneå och diskuterar saken.

1960

blir IFK bönhört och får spela i södra

div. 4! sedan David Larsson gjort stor

utredning och överbevisat styrelsegub-

barra.
Manfred Mattsson erövrar tre DM-

tecken och blir med i Sverigelaget till
Schweiz. Planerna på ett el-ljusspår för
skidåkarna utreds. Ishockeyintresset
svalnar något, åtminstone vad tränings-

intresset betriffar. Badmintonspelarna
får utbyte i Luleå.

1961

somnar ishockeyn in. TV-lotteri stärker

föreningsekonomin, och spelande träna-

re anställs i fotboll, Ove Mohrberg. Ove

Höglund deltar i juniorlänslaget.
ieo Kairento kommer till Råneå och

firar tillsammans med ett helt nytt lag

stora framgångar i basketboll.

1962

har basketspelarna kvalificerat sig till
ALLSVENSKANI, och Leo Kairento
blåser dessutom nytt liv i den fria idrot-
ten.

IFK ffu klubblokal i busstationen och

måste för första gången inställa sina

skidtävlingar. Fotbollsspelarna gö-r ny

NorgeturÄ6, men utan större fram-
gängar.

196j

40-årsjubilerar IFK, och har hittills
hunnit med följande:

arrangerande av årets DM-tävlingar
på skidär, definitivt säkrat kontrakt för
rrättu års basketallsvenska, seger i
basket-DM:et, och två tredjeplaceringar
för b- och damlaget i basket.

Och fötjande förhoppningar ställer

IFK på jubileumsåret:
att fotbollslaget vinner serien och går

upp i div. 3,

att stidåkningen vinner nya krafter,
att badmintonspelarna får bättre och

starkare utbYte i länet,
att bordtennisen åter blomstrar upp,

att den fria idrotten fortsätter sin lov-
ande början.

fläÅ§ffi'Jrs''ch AttAR
Innehavare: Gunvor Edfast

RÄNEÅ - Tel. 103 23
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Fanbl.oF
David

närbild

Fråga en Rånebo: Var finns idrottens högborg i Råneå? eller Vart ska
man gå för att diskutera idrott med sakkunniga? eller Var träffar man
föreningens flesta idrottsmän, utan att personligen sammanföra dem till ett
ställe? Tre frågor, men bara ett svar. På Ce-Kå! eller Hos ,rhan Davidlr,

>>Han David>> eller >>Farbror Davidr>,
som snart sagt varenda liten parvel i
Råneå sagt, han ä r IFK. Utan David
inget IFK har någon spetsat till formu-
leringen. David håller ihop, inspirerar,
kämpar och strider, utreder, organiserar,
bevakar och uppmuntrar, hjälper och
resonerar. Hos David på CeKå kan man
alltid få prata idrott, och alltid bli be-
mött med så logiskt resonemang att man
baxnar.

Försök med att nämna ordet >>ski-

dor>>. Var säker på att han lyssnar.
Intresset är väckt. Han är beredd att ge
sig in i nästan vilken diskussion som
helst. Men inte huvudstupa. David är
strateg.

Hur många har inte suttit just på
CeKå och med iver deltagit i hetsiga
diskussioner, medan David suttit tyst
och lyssnat, tills han helt stilla gjort sig
uppmärksam och helt lugnt börjat:
». . . men kan det inte vara så här . . .>>,

höjt handen, tagit »för det första>> på
ena fingret och >>för det andra» på
nästa och så vidare. Sedan har det
nästan alltid varit dags att ta upp nya
diskussionsämnen.

Skidor alltså, Davids största och
mesta intresse. Skidor kan han verk-
ligen, det vet alla med något idrottsin-
tresse. Men har han tävlat? Jodå, och
så här gick det till i hans gröna ung-
dom.
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Lyckligare möte med sin favoritidrott
kan'man" förstås tänka sig. Som liten

srabb ställde David upp i en ungdoms-

iarting på skidor, bläv tvåa och fick
..mÅk. En seger satt inte långt borta,

det kände han, äch vann gjorde han vid

sin nästa tävling, men det blev hans

första och sistaieger i skidspåren! På

siälvaste upploppet passerade han näm-

lisen sin iratutl. k-onkurrent och fick

sJm tack för den oartigheten ett våld-

samt raPP över ryggen av medtävlarens

skidstav,'som då'nånnast var att likna
vid en bastant biörkstav.

Det rappet kändes i veckor och efter

dcn tävli,igen ställde David skidorna

mot väggei och beslutade sig för att bli
tedare i*slallet. Under sina rnånga år som

ledare har han också fått ta rnot åtskil-

liga rapp lnen av annat s1ag, trivts rned

aät ocn aldrig mött dåliga förlorare
bland de skidåkare han träffat efter sin

första kontakt med cn sädan.

David - 
ledaren

Davids ledarverksamhet har inte bara

inskränkt sig till en nära nog livslång

cärning inorn den egna föreningen'

itu., hät också deltagit i olika förbunds

arbeten, lika fräsande friskt och utan

att någonsin n-rissa ett styrelsesamman-

träde. I några korta meningar samman-

fattar vi här Davids ledargärning'
Ordförande i IFK Råneå f rän L937 '

Med i IFK:s stYrelse redan L927'

Ledamot (vice 
'ordförande 

och kas-

sör) i skidförbundet i elva år'

iedamot i fotbotlsförbundet i sex år'

Ordförande i basketbollförbundet i
ett år.

David - 
stridsmannen

David har mer än en gång i likhet
med en forntida biblisk gestalt ställts

mot majoriteten. Men liksclm sin namne

I4

har han ofta avgjort de heta dusterna

till egen favör, mLnga gå1ge1 mg$

enkhäedel precis som Bibelns David'
))Han är riorrbottnisk idrotts strids-

man nummer ett>), skrev tidningarna då

han fvllde 60 år. >>Van att slåss med

näbbai och klor, blanka vaPen och

råneåhumör.

- Med envishet kan man komma

lånet. nickar David snusförnuftigt' Sär-

skili om man har rätt!>>, saxar vi direkt

ur födelsedagstunan.

Hur mä'nga minns inte de heta

dusterna -äa fotbollsförbundet, då

Råneås fotbollsspelare och i synnerhet

David hetare an allt annat på iorden
ville soela i den södra div. 4 istället för
i den'norra? David satte igång stora

utredningskarusellen, drog till 9tf tn+
in Linsstirelscn på ett hörn och kunde

cftcr ctt energiskt arbete lägga fram en

bcvisföring ,ä,r-, uut mycket stark och

knappast iaknade något vägande argu-

rrr".,tl M.n första åiet tille inte för-

bundsgubbarna ge vika så lätt' De sa

.r"i I öarid kom" igcn året därPå, med

oÅ möjligt ännu starkare bevis för att

lnf rattäligen hörde hemma i den

södra div. 4. - och segrade !

Eller vem minns inte hur enkelt och

elesant han avväpnade siälvaste Svenska

Baiketbollförbundet, då KFUM Söder

oå våren 1962 inte ville spela SM-match

i naneå ? Söder fick medhåll av

Srr..rrk., som meddelade att Råneåskrub-

L.., uur'alldeles för liten och trång för

SM-spe1.

David ställde två frågor:

- 
Är inte SM en direkt fortsättning

oå div. 1?
' 

- 
11u, inte Svenska redan i verklig'

heten sodkänt vår Plan, i och med att

ui fått"tp.lu illa ifua div' 1 matcher

oå den?
' 

- 96[ vann igenl



Davids fyra regler

Försök berätta något om David utan
att med jämna mellanrum komma in På
skidåkning igen. Nu är vi där. Ingen-
ting skulle glädja David mer än om
någon kom och bad honom ta hand om
en verkligt lovande skidpojke. Men
>>verkligt lovande>> betyder en hel del
efter Davids måttstock.

Sä här säger han själv:

Norrbottens skidsport befinner sig
just nu i en mycket djup och mYcket

mörk dalgång. Jag dr den förste att be-

klaga att det är så och mest beklagligt
tycker jag det är att det till 99 /o berot
på grabbarna själva. Många har förut-
sättningar att kunna bli skidåkare men
få har viljan att offra något för den

saken.

Förr kom grabbar och ville åka skidor
för oss, då vi var en stor skidklubb.

Jag brukade fråga dem:

- Vet du vad det vill säga att bli
och att vara skidåkare?

Dct var något sorn de ofta inte hade
reflektcrat ör'er. Jag brukade då ge dem
fyra regler. Kunde de uppfylla dessa,

då kunde de bli goda skidåkare.

I. Du måste offra all din fritid.

2. Du måste avstå från alla synd-
iga nöjen.

3. Du måste avstå från en del av
din arbetstid till träning.
Har du inte råd måste du få
hiälp av en skidklubb, din ar-
betsgivare eller en mecenat.

4. Du måste ha en iärnvilia. Du
måste träna och träna och ge
dig den på att du ska bli nå-
got. Annars blir du en dussin-
åkare.

Det är regler sor.r.r håller än idag. Or-
saken till att Norrbotten inte får fr.rnr
fina skidåkare i toppklass beror på att

grabbarna inte vill underkasta sig dessa

regler. Fritiden anr'änds till så mycket

annat. Folket är vekt! Träningsmässigt
fordras det en oerhörd kraftansträng-
ning för att bli skidåkare. Och man

måste träna efter ett i förväg uppgjort
schema och träna varje dag. Det går

inte att träna bara de dagar då vädret
är bra. Nej, ut varje dag oavsett r'äder-

leken.

Mdnlted hltlt.rson, den lrangcingsrihaste i
Datid.r shid.rtall ued niira dt.rsinet DM'
lechen.

l5



Esso-sERvtcE
RÅNEÅ

GRONBERG & \VIKSTROM

BILVERKSTAD
RANEA

BlorTrrstenhörrnan
Innehavare: Kerstin Forsberg

RÅNEÅ - Telefon 10581

Moderna binderier - 
Alltid dagsfärska snittblommor.

VÄLKOMMEN.

RES MED

Med BUSS,

billigaste och snabbaste färdsättet.

Specialbyggd turistbuss för beställningstrafik.

Linjetrafik: Tomeå-Luleå-Piteå. Kalix-Boden. Valvfors-Luleå.

Telefon Niemisel 137, Luleå 12504, Kalix 900, 882, 832
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Sixtens stryk
Kanske kan det en gång i framtiden

bli lite bättre. Jag hoppas det. Den åter-
stående procenten beror delvis på ledar-
na. Vi har brist på sådana som hel-
hjartat vill offra sig för sporten och för
ungdomen. Delvis beror det också på
att skidsport ay idag kostar stola
pengar. Klubbarna har inte råd. In-
komstbringande skidtävlingar dr nu
mycket sällsynta. Folk vill bara se

världseliten vid tävlingarna och till och
med bara vissa utvalda skidåkare i den-
na världselit. Ånnars kommer inte pu-
bliken till tävlingarna.

Men som sagt var. Det mesta beror
på åkarna själva och med det pekfingret
flr hao hjälp av Sixten JernLerg. 

-

- Kroppen är lat, säger Sixten. Den
ska ha stryk. Och man måste ha HU-
MöR. Ge spåret stryk. Piska sig framåt I

Åfte skidon IiIl skicttävting
Råneås planlskola gay DlUl

Det första t923 ärs män tänkte på
sedan organisationsbekymren var någor-
lunda överstökade var att - ordna en
skidtävling ! Det har sedan dess blivit
något av en symbol för IFK. Skidåk-
ningen har i alla tider legat föreningen
varmt om hjärtat och därför är det dub-
belt sorgligt att dagens skidåkning inom
IFK endast bedrivs på sparlåga och att
återväxten är synnerligen skral.

Ått här skildra skidåkningens hela
utveckling från den första lilla tränings-
tävlingen nio dagar efter föreningens
födsel r9z3 till DM-tävlingarna i Råneå
förtio år senare är ett alltför stort och
omfattande ämne för att få plats i den-
na lilla jubileumsskrift, som bara vill
ge glimtar f fin vära olika verksamhets-
fält. Därför gör vi bara uppehåll vid
vissa viktiga årtal när vi dyker rätt in i
skidhistorien.

Axel Larsson den förste

Den förste IFK-aren som stod överst
på prispallen efter en skidseger var
Åxel Larsson, segerherren i IFK:s
träningstävling den 4 mars t923. Tvä
mil rännde han på L.33.40 i 22 graders
kyla och besegraäe närmaste mui, E-il
Sundling, med tio minuter, och trean,
föreningssekreteraren Gtista Sköld med
ytterligare en halv minut.

- Juniorerna åkte en mil. Henry Selan-

!e-r va11 pä 45.43 före Einar Lundberg
46.40. Einar skulle senare bli vår förstä
utåt kände storåkare.

Genom hjälp av frivilliga bidrag
>>blev det möjlilt att till seniäer utdelä
ett första pris på 4: 

- och till juniorer
ett första pris på 2.. 

-»>. 
En prissamling

som skiljer sig lite grann från vårä
dagars.
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Einar Lundbetg - 
IFK:s lörste stor'

riinnat'e, lotografetad tttttnför Ganla

Giist).r i nar.r 1926.

inniorprislistorna i länet, medan Axel

Lurrro'., fortfarande hängde med i

svänsarna ganska hyggligt' Bl' a' seg-

rade"han ta-mligen överlägset vid IFK:s

egna serietävl ingar' Till DM-tävlingarna
i Piteå skickade föreningen en treman-

natruDD bestående av Axel Larsson,

Einar'iundberg och Ella Larsson' Einar

vann iuniorernäs 20 km och blev före-

ningens förste individuelle skidmästare'

Axäl ble" 1):de man i seniorernas upp-

{örelsc, klass två, och Ella Larsson kom

In på "t, 
hedrande fiärde plats i dam-

loooet.
^\iid IFK,r egna ))Våffeldagstävling'

ar»> stod naturiigtvis Sven Utterström,

BBK, i en klass-för sig i klass 1, seni-

orer, men i klass 2 kom Åxel Larsson

icen och vann. Lika säkert tog Einar

L"undberg hand om iuniorsegern' Dagny

Nyberg vann damklassen'

Nattåkning till tävling

Från samma tillfätle berättas den här

historien. Einar Lundberg och Sven

Utterström hade hunnit bli något av

tävlineskamrater. Var de drog fram seg-

.ude äe i sin klass. Båda tävlade alltså

i Råneå, en lördag, deltog i den obliga-

toriska dansen På kuailen. Kl. 12 På

natten sPände 
-de 

Pä sig skidorna,

slängde iyggsäckarni på ryggcn- och

åktelkidor till Boden. Där tog de iörsta

morgontåget till Kiruna, tävlade och

vann sina sträckor ! En prestatton som

våra dagars skidåkare säkert förstår att

uppskatä och som vi vanliga dödliga

applåderar.
1937 dyker nya namn UPP I Prrs-

listorna. iinar Lundberg har lämnat

IFK och skidåkningen och rest till
Åmerika och de som vid IFK:s inter-

nationella tävlingar den 29 mars håller

uooe IFK-fanan blir Georg Johansson
råi, pa 3o km bli åtta, Folke Lövgren

Vid tävlingarna den 24 mars gick
starten kl. 6.30! vid Tväråbron. Sträc-

korna var 30 km för seniorer, 15

för juniorer och 10 för damer! Albin
Lidsiröm vann seniorklassen före Arvid
Holm. Henry Selander triun-rferade än

en gång över Einar Lundberg i junior-
tävllngän och Adele Axberg vann dam-

tävlinien före Hildur Åström. Priset för
dameäa var en sockerskål respektive ett

par pjäxlågskor.

Juniormästare och serietävlingar

Lite längre fram, 1927, dominerade

Einar Lundberg ganska eftertryckligt
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blir sexa i juniorloppet och Bengt
Moosberg fyra pä ynglingarnas 10 km.

Skidhärd

k 1941, då IFK tjugoårsjubilerar,
vinner IFK:s skidåkare stora f rum'
gängar särskilt i stafettspåren. Sin första
meriterande seger vinner de unga pojk-
arna Valter Degerman, Åke Holmström
och Knut Boström i Karlsborgsstafetten,
där de på alla sträckor slår storfavoriten
överkalix IF. I en kort tidningsnotis
stod följande att läsa:

>>Råneå är bra, sade Överkalixledaren
Rinnström med övertygelse efter stafet-
ten i Karlsborg, där Degerman & C:o
gjorde rent hus och rejält slog ÖIF, som
ändock hade både Bengt §Tennberg och
Harald Eriksson i laget. Tydligt är att
länet i Råneå har fått en ny och löftes-
rik skidhärd>>.

- ett konstaterande som till fullo
visade sig hålla även i fortsättningen.

Råneås juniorer figurerar allt oftare
i rubrikerna och i tidningsartiklarna.
FrFLn 1943 års tidningar saxar vi:
)). . . som vanligt belade Råneås juniorer
tätplatserna på 15 km.r>

>>I juniortävlingen hävdade åter Råneå-
juniorerna sitt rykte och belade de två
första platserna och voro aldrig hota-
de...>>
»RÅNEÅ IGEN i ett stort juniorlopP,
nu Åke Holmström på segerpallen.>>

>>För att icke tala om Råneåungdomar-
na ! Det ser ut att bli en ny plantskola
för stjärnskott i Råneå. Juniorerna åker
söndag efter söndag till sig överlägsna
dubbelsegrar, och det är icke hela tiden
samma par som svarar för prisham-
stringen.>>

Underbara tider för Råneås skidledare
och klippsamlare.

I facit för det gångna 1943 noteras:
>>Juniorerna Bertil Larsson, Georg Jo-

hansson och Åke Holmström har bc-lest
samtliga första placeringar i de iopp d.
deltagit.»

Året därpå började de nyblivna seni-

orerna med att besegra 1943 års DII-
mästare i stafett vid Vittjärvsstafetten.
öIF får revanch vid DM:et, då IFK
blir tvåa men på 1) km får så IFK-
ungdomarna den r'äntade lagsegern, och
vinner före Arjeplog och Bodens BK.
Sedan blir det stafettsegrar i Harads och
Karlsborg och efter en rasande strid i
Morjärv tvingas man ge efter för Över-
kalix sedan slutmannen Valter Deger-
man på sista sträckan brutit en stav och
blivit omåkt av Bengt §Tennberg.

skid-DM 1946

L946 fick IFK skid-DM hem till
kyrkbyn efter inte mindre d'n fyru an-
sökningar. De lovande juniorerna hade
nu hunnit mogna till så mycket att ett
individuellt senior-DM snart var att
vänta. På 30 km går Valter Degerman
in som femma. Torsten Holmgren och
Georg \Westerlund, Arvidsjaur, tar hand
orn tätplatserna. Bertil Larsrson var sjuk
och kunde inte starta.

Två dagar senare har Bertil tillfrisk-
nat. Stafetten ska gå och då blev på den
tiden även den sjukaste Råneålöparen
frisk. IFK satsar för fullt. Georg

Johansson tar täten efter fem km, Valter
Degerman går ut på andra sträckan och
jagas ursinnigt av tremilsmästaren
Torsten Holmgren från Arvidsjaur -men håller undan och skickar iväg Ber-
til Larsson på sista rundan. Georg
lVesterlund har ingen chans att hämta
upp försprånget. IFK Råneå har vunnit
sin första seger i stafett vid ett DM !

Pä 15 km blir Bertil sedan trea och
Valter Degerman kommer in på sjunde
plats. Laget blir tvåa efter Överrkalix.

1948 kommer så det första individu-
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ella mästerskapet, då Bertil Larsson i
vargens egen håla, Överkalix, vinner 11

km och blir tvåa på 10 km.
1949 har IFK fått töreynglingen

Tage Bergström till Råneå, samtidigt
som han gör sin värnplikt På I 19 i
Boden. Han vinner 30 km i Arvidsjaur
fullständigt otippad före Bertil Larsson.

Året efter åker han hem 50 km i Kalix,
och trivs tydligen bra där och går ör'er

till IFK Kalix.

Nytt DM - 
nya segrat

Nya DM-arrangemang svarar IFK för
19)3. Samtidigt tycker skidåkarna att
det åter är dags att några DM-tecken
hamnar i Råneå. Det blir ett kallt DM
och det betyder en Bertil Larsson i stor-

form. Han börjar med en andraplats på

l0 km efter Edgar Skaile, vinner sedan

1 ) krn och svarar i stafetten för att
Råneåpinnen förs först över mållinjen.

I stafetten assisteras han utmärkt a.'

Manfred Mattsson och Bertil Nilsson.
Manfred gör sitt första tävlingsår son:,

senior, och får av militären ett bestämt

Nej! till 15-kmtävlingarna.. I lag blir
IFK tvåa på r5 km, och efter tävlingen
säger Bertil:

Hade Manfred varit med hade vi
kanske vunnit laget också, för mig slår

han säkert.
Ett blygsamt uttalande av en nybliven

mästare.
Efter detta Bertils sista stora år är det

bara Manfred som för hem titlar tiil
Råneå. Han är också den som nått

längst och på allvar oroat de stora poj-
karna. Via uttagningstävlingar till
landslaget på förvintern har han ofta
gett dem häta duster, och 191) gör han

äet så bra att han blir med i landslaget

tili Ryssland. 1913 äker han hem VM-
guld i det svenska militärlaget i Ander-
matt i Schweiz.

Dattid Larsson nyser då lvlanlrcd Mattsrofi ger s/8 lnot seRer i sulett i DM 1953.

iilt
. -.-':
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Korn igen i
ishockey

Kom igen i ishockey I

Typisk födustfras. Första gången jag
hörde den var när IFK Råneå en höst-
dag ställt ett vingligt bandylag på benen
och mötte Niemisels ishockeykrigare i
en vänskapsmatch på höstisen utanför
hamnen i Kängsön. Hur det nu kom sig
vann Råneåpojkarna och ishockeyspelar-
na fick definitivt klar för sig att det är
skillnad på en bandyklubba och en is-

hockeyklubba. IFK vann alltså med någ-
ra måls övervikt och alltid var det någon
AIK:are från Niernisel som inte kunde
hålla inne med det ofrånkomliga:

Kom igen i ishockey !

Nåja, IFK kom så småningom igen i
ishockey, Niemisel vann och friden var
återställd. Ishockey hör till de sporter
som ympats in på IFK-trädet, intresserat
och tjusat, prövats och förkastats. Sam-
ma öde har rönt gäng, cykel, boxning
och bandy bland andra. Kanske kan
också bordtennis räknas dit fastän den
sporten var mer långlivad och inte så

häftigt uppflammande.

Isbanans vara eller inte vara disku-
terades många glnger på IFK-möten.
Kommitt6er tillsattes och gick med mer
eller mindre väl uträttade arbeten efter
sig. Ett försök med en provisorisk bana
på Råneåträsket gick i stöpet efter en

ovanligt snörik vinter och skridskoåk-
ning hann sällan komma ifå.ga mellan
all snöskottning. Ett försök på annan
plats strandade också då Vägstyrelsens
vägskrapa visade sig alltför tung och
sjönk ner i den lösa och leriga marken,
och planen kunde inte planeras tillfreds-
ställande.

Något resultat åstadkoms inte förrän
1916 dä IFK och skolan tillsammans
byggde ishockeybanan på skolans mark,
och delade arbetsuppgifter och nyttjan-
det mellan sig. Efter isbanebyggandet
tog intresset för ishockey en rent svind-
lande fart. Det vimlade av tränade ung-
domar nere på banan. Matcher ordna-
des. Banan invigdes med match mellan
Niemisels AIK och Luleå AIK, och en
juniorlänsmatch förlades till Råneå som
uppmuntran för de entusiastiska Råneå-
spelarna. Seriespel planlades och föl-
jande år hoppade man med i serie-
dansen och placerade sig som trea i sin
första serie. Men redan året därpå sval-
nade träningsintresset, och ishockeyns
historia inom IFK blev kort och dyrbar.
Men hoppet finns att nya ungdomar
ska ta vid, att det allmänna intresset för
sporten ska slå ut i blom, att banan åter
ska tas i bruk av IFK:are och att Råneå-

grabbar själva kan säga:
Kom igen i ishockey !

2l



I

Eoker ocft frnq

@[-nnöe[nrngen
med FRYS-, KYL- o. TVÄTTMASKINER

IORSBERGS RAKSALO]'IG

BILLACKERING
ALL SLAGS POLERING
OCH FÖRGYLLNING

nÄUEÄ LACKERINGSVERKSTAD
B. Ä. FAHLESON

Telefon 102 6I



'@ed#ffi

U
ta

I
a

TFT(

Ungdomsverksamhetens motto inom
IFK har under alla år varit att trygga
återväxten inom föreningen och i rnöj-
ligaste män låta ungdomar från de egna
leden få chansen att representera före-
ningen utåt. En god ungdomsverksam-
het ger en säker och stabil grund att
stå på.

Bland IFK:s många ledare, som lite
mer vid sidan om föreningens vuxna
idrottsmän haft hand om ungdomar
märks Bengt Vikström, som var en av
de första som verkligen gick in för ung-

,S rsd#ffi
{ä; 
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I .'
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Unga IFK:are lrån 1955 ,illsatnrutts ned ledtren

Arne f t»ss,lt, Några hänns kanshe igeni'

domen speciellt. l)42 gick han en ung-
dornsledarkurs och att han hade ledar-
talanger av oanade mått framgår kanske
bäst av att pojkarna formligen dyrkade
honom och det berättas att han knappast
kunde visa sig utan att en hel del
pojkar hängde honom i häiarna vart
han än gick. Om resultatet beror på
vilket arbete som uträttats, vilket det ju
i de flesta fall gör, så hade Bengt onek-
ligen framgångar i sitt arbete. Eller vad
sägs om de här pojkarna, som var med
1942 i hans ungdomsavdelnings pojk-
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Eintr Sjölin

lag: Rudolf Holmqvist, Torsten Karls-
son, Ulf Nordfjell, Alfons Eriksson.
Per Ulf Sjöberg och Birger Bergman.
Pojkar som senare visat framfötterna
och skördat stora framgångar i IFK-
tröjan.

L947 noteras för första gången epi-
tetet Unga IFK som en organisation i
IFK:s protokoll. Egon Lundberg tog
upp id6n med en särskild ungdomssek-
tion på ett årsmöte, och gjorde tillsam-
mans med styrelsen en utredning, vilken
tydligen gav det beskedet att det än så

länge var fördelaktigast att fortsätta i
de gamla spåren.

L954 var saken mogen att åter föras
på tapeten. En ungdomsavdelning med
namnet Unga IFK bildades och fick en

lyckad start. 61 medlemmar antecknades
redan från början. En tremannakom-
mitt6 blev ansvarig för att ungdomarnas
föreningsfostran gick rätt till. Det var
Per Ulf Sjöberg, Knut Vikström och
Sune Nilsson.

Under några år förde sektionen ett
eget och självständigt liv med möten,
filmaftnar, fritidsverksamhet, en egen
klubbtidning som sporadiskt kom ut och
spontan aktivitet som verkade inspire-
rande och bland annat förde fram nya
nyttiga fotbollsspelare till IFK-laget.

På senare är har ungdomsverksam-
heten varit god, men Unga IFK som
organisation har tyvärr inte fungerat. Vi
får hoppas att ett nytt krafttag görs.

Unga IFK behövs. Unga pojkar och
flickor behöver inte bara mötas och
tävla med varandra på idrottsplatsen, de

behöver också fostras till föreningskun-
skap, goda kamrater, idrottsmän och
samhällsmedborgare - 

en fostran som

Unga IFK med några erfarna ledares
kunskaper verkligen fyller en stor upp-
gift i samhället.

24
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Badrninlon r
idnotlens
styvlrarrra

Idealister av olika slag finns det
gott om. Inom en idrottsförening
samlas man kring idrottens sak och
kring sina speciella intressen. Käm-
par för att nå bättre villkor för "sin»idrott, värier sig med näbbar och
klor mot till synes oöverstigliga
svårigheter. Tröttnar och tar nya
tag igen.

Badmintonspelarna hör till dessa en-
trägna IFK-idealister. Sporten debutera-
de i IFK-sammanhang samtidigt med
att basketbollen kom till Råneå 1954.
Valter Hägg och Kurt öbom stod för
pionjärgärningen, krigade med basket-
entusiasterna om golvutrymmet i gymna-
stiksalen, målade samtidigt med basket-
spelarna linjer för sin sport på golvet.
De t.o.m. förklarade att badminton var
en konditionsidrott och m§[ls5 ay -allmän misstro. Kondition för att spela
med en fjäderboll?

Fotbollsspelarna ville naturligtvis be-
visa att det var en alldeles galen upp-
fattning. Tosse Karlsson, Rulle Holm-
kvist och några andra ställde upp i en
stor beviskampanj och - 

nästan kröp
hem av utmattning, sedan Kurt och
Valter fått dem att springa, slå och rea-
gera mer än under en hel fotbollsmatch.
Några blev övertygade och bygger upp
sin smidighet och kondition med att
spela badminton. Men de flesta håller
fortfarande på de gamla beprövade
sätten-

Matrrilz Nlberg.

Dat,id Lartson.

IFK:s ordföranden
1923-192) Einar Sjölin
7926-7930 Emil Nyberg
L93I-1932 Mauritz Nyberg
L933-1936 Knut Sjöberg
1937-1963 David Larsson
1963- Ernst Bruce

Knut S jöberg.
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Nåie. Kurt och Valtcr ville inte hel-

ler ha hcle fotbotlslaget bland badrnin-

ionsDClarna, tlärtill är spellokalen all-

aetcl for liten. Men dc ville och fick

erkännandet att inon'rhusbadminton

verkligen var en sPort att räkna raed'

Årsn-rötet 19)6 filir.r Valter Hägg'

Torsten Karlsson och Kurt Öbom, Eva

Pålsson och Gun Öhlund till förening-

ens första badmintonkommitt6' IFK går

Åed i Svenska Badmintonförbundet och

böriar söka efter matchutbyte i länet'

Ett sökande som länge ser ut att vara

futlständigt fruktlöst. Till slut naPPa.r

Ntn oa frok"n, sPelar vänskaPsmatch

.åt Å.an.a, och tlir besegrade med

6-2.
Valter HägS försöker intressera

idrottskonsuleritän fiir badminton' Er-

biuder sie att resa med honom i länet

så* instlrktör för att sprida sporten'

Konsulenten verkar intress6l4d - mgn

ingenting görs !

1918 kör IFK egna serietävlingar

inom föreningen. Kjell §Tikström vin-

ner och får Pris vid årsmötet'

1959 vänskaPssPelar IFK mot ett

Då Rulle somnade

Seriematch mot Överkalix på den- gamla

""ä, iiå.n. Det hade varit lite fest på

iördan. SOmnig och trött på söndan' Det var

,är-t-..f, i"U"*t under matchen' Råneågrab-

l"tno pi.trua." på mot Överkalixmålet och
"R;ii; 

,'t;A och iutade sig mot stolpen, fun-

ä.oå. ou.t lördagens hättdelser' Ett 40-

-.åttt[tt kommer- dalande' Rulle står forr
?"r".å. iått;""ken i diupa tankar, tittar på

bollen och tänker:--nsåfi* 
sår kanske i mål' Den ser farlig

ut. Ta mie*- f-n. Bollen går i mål !»---;.h "clet giorde denl Rulle stod fort-

farande vid sto'ipen och funderade, suveränt

ii["irti* för hänäelsernas utveckling tills han

räIktes"av det allmänna rabaldret som uPp-

stod efter målet.
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Kirunalag, och t 9(.l0 till 1962 jf i'-'
strörnrtcher mot Luleålxg

Att under sådana omständigheter hi--

la intresset för sporten vid lil' är b'-
undran värd.

- 
Vi behandlas stYvmoderligt, tr c-

ker Valter. Idrottsförbundet och konsu-

Ienterna har bara ett svalt intresse fö:
vår soort. Inom IFK har vi inte helle:

nåeoÄ frarnstående Plats' De stor:

idätterna pockar alttid på allt större

nlats- de sinå kan inte alltid försrarl
lina rättieheter. Siälv iobbar jag skift
på NIA.aräningen blir därför mycket

är.g"ibond.n för min del'

Badminton dr en utomordentlig

motionsidrott. Många av vära- fotbolls-

spelare kan säkert intyga det' Tänk om

fier ville inse det. Det skulle ge oss

uoomuntran att fortsätta vår verksam-

håi. ttakigutt tycker iag naturligtvis att

det är att vi här så omåttligt svårt att

fä tävlingsutbyte. Kanske kom vi för

tidist tiI Nårrbotten med den här

,ooiten? Eller varför har annars norr-

Liiinlngurnu så litet intresse för bad-

rninton ?

Markera Lasse!

Allsvensk basketmatch i Bodenhallen' Leo

fuir.r,to upphäver ett av sina vilda strids-

tjut:

- 
Markera, Lasse!

Altmänt iubel på läktare och Råneås lag'

l.i;;U;t- l.-o.t, ratt förvirri-ng i Råneås

;;;i;;i;J. Pä planen fanns förutom Leo"iä'a*., -La'sse 
Nilsson, Lasse Fastberg

och Lasse LahdenPerää!



En au IFK;.r .rt(tr\drte ba:hetappställningar öt ar )n segermelodin. Lars Erik Lahde»periiii

ger tol och d.it.igerar, Bengt Erik Nilsson göt en djupandning, It4elt'itt Johansson lrit'lu
på art rösten b;ir., LIno Lahti brumntar i baset oclc Lasse Fastberg lörsök.er ltålla lonen.

Basl«etlroll

Basketboll och skidåkning - två begrepp, som fört IFK Råneås namn

vida omkring. Skidåkarnas förtioåriga tillvaro i IFK har skänkt föreningen

många rosor, många framgångar, många stora ögonblick och många be-

kymmer och problem, då motgångar tornat upp sig.

I en tid, då moderidrotten - 
skid-

åkningen - upplever en av sina kriser
inom föreningen med fåtalet aktiva
åkare, ledarproblem och ekonomiska be-

kymmer, blir den yngsta idrottsgrenen

- basketboll - 
föreningens speciella

skötebarn. Atta är gammal skördar den

redan glänsande framgångar, väcker ett
intresse hos gammal och ung som snart
gär upp mot forna tidens skidintresse,
sätter fart på sektionsmedlemmarnas o-

sinliga uppfinningsförmåga att skaffa

fram pengar, ger fiya bekymmer, ofta
trevliga bekymmer och - 

framgångar !

1954 kom basketboll till Råneå som

ett lindebarn i Arne Janssons bagage,
då han tillträdde gymnastiklärartjänst i
Råneå. Han ville satsa på länets >>nya>>

sport, den purunga basketbollsporten.
I-all försiktighet började det hela med

att man planerade en korpserie i basket-

boll samlidigt med en serie för en an-

nan nykomling bland IFK:s idrotts'
grenar - badminton.
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Skolungdomen visade sig intresserade
och en hel del fotbollsspelare bl. a.
Knut Lindbäck, Per Ulf Sjöberg och
Rulle Holmqvist kände sig för vad den
nya sporten hade att ge. Men svårt är
det att la:m gamla hundar att sitta och
de gamla bataljhästarna avföll ganska
snart. I fortsättningen fick Arne Jansson
ägna sig huvudsakligen åt den yngre
generationen IFK:are.

»... yi får hoppas ..."
195) startade IFK med tre lag i DM,

herrar seniorer och juniorer samt ett
damlag, och samma år noteras det i års-
berättelsen: »>. . . vi får hoppas att vi
även inom denna idrottsgren ska få
notera- en del framgångar». 

- 
En btyg-

sam förhoppning som så småningom
visade sig slå in.

I den första protokollförda basket-
bollkommitt6n ingick Arne Jansson och
Thorsten Bergqvist, M^j Hägg och
Ingrid Sunddn.

1956 flyttade Arne till Piteå, IFK
spelade vänskapsmatcher och i DM blev
juniorerna utslagna av överkalix i semi-
finalen.

7957 seriespelade IFK för första
gången. Juniorerna blev tvåa efter Bo-
dens BK i en juniorserie, men blev i
DM utslagna av Jokkmokk redan i
kvartsfinalen.

1958, 1959 och 1960 spelade IFK i
div. 3 Norrbotten Södra, blev tvåa alla
åren. Bror Erk6n har tagit hand om
rodret och håller det tills basketprofes-
sorn Leo Kairento överger IFK Kalix
och kommer till Råneå som gymnastik-
direktör 1961. Ett fint lag med nya
mannar samlas snabbt kring den gode
Leo, och basketintresset flammar upp
på allvar.
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Norrbottens första allsvenslar
IFK seriespelade med a-, b- och :--=.

Iag. B-laget blir tvåa i sin serie, dr==-_
premiärspelar med gott resultat, c: .i
laget gör den verkliga topprestario:-:-_
Vinner i knivskarp konkurrens :_-..:
IFK Luleå och IFK Kalix dårar.i:--:
div. 1 Norra Norrland och tar r: -
första lag i Norrbotten i en bolls:r::
klivet upp i ÅLLSVENSKÅNl I b-\{
drar IFK Kalix det längre strået o::,
vinner efter två mycket hårda duel^.:
rned Råneå.

7-962-börjar med svåra premiärmatch-
er för de nyblivna allsvenskarna, resen -

laget i div. 3 stöter på patrull redan :

törsta matchen mot Semis IF och för.
lorar oväntat och lika svårt har damern"
det i portgången. Sedan lossnar det.
Damerna och reserverna blir trea i r.ar
sin serie. Och a-laget spelar upp sig
allt eltersom. Spelarförstärkningarn.i
Uno Lahti, Lalrs Erik Lahdenperää, Lars
Fastberg och Melvin Johansion börjar
gnuggas in i lagmaskineriet, gör stor
lycka och hjälper IFK att vinria några
meriterande segrar.

1963 konstateras att IFK Råneå inte
kan räknas till dunungarna i Iandets
basketsocitet. KFUM Säder, Alvik BK,
Duvbo IK och KFUM Uppsala, norr-

$T-Pn"."t fyra stora hade hårda pärser
i Norrbotten. IFK placerade sig på en
menterande sjunde plats i allsvenskan,
och kan nog ställa siktet Iite högre
nästa år. DM-et var det här året inte
svårerövrat, trots matcher mot länets
övriga topplag, Bodens BK, IFK Kalix
och Kiruna AIF.



ldnottshall Leos lnälsning
Leo Kairento har en drömsyn, som

harr inte blir kvitt. Derr komrner till
honorn i rrrttrns drörnntrr. i nrorgonens
brådska, i drgens arbcte, i eftcnrid-
dagens jäkt oth kr'ällstirnmarnrs ro -idrottshallen i Råneål En idrottshall,
skulle frälsa Leo från stora bekytnmcrs
ok, skullc ge entusiastcr.r nya krafter,
nva id6cr och nya möjligheter.

- Ge oss en idrottshall itron.r trc år.
ber Leo. Till cless kanskc vi orkar hålla

oss flytande på det här tunga sältet.
Men vi måstc få ställa in siktet rnot cn
hall för att kunna utveckla sporten och
gc tingdornen fritidssysselsrittning I

Bangkok nästa?

IFK Råncå l.rar trettio mil till hemma-
matcherna ! IFK Råneå reser till Bang-
kok I Det är rubrikcr som talar. Tid-
ningen Svensk Basketboll nr 6 196z har

:i?; ' ,

,* ,:,1

iiii: i l

--"-ffi
":** - llffi

En J räsi g s it rati o ns bi ld

I riin seriettt,rtclsen tuot

bl i t,ande .r er i es e grirr tttt

KFUAI Söder. lllK:s

store stjärna Uno Lthti
i hård kamP tnot lands-

lagskt!teten S r. t»te a!

Klinteberg ocls ltnds-

Jige t J / t,inet eri ill iut

Ki,'ll lltnnelil.
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räknat ut att IFK:s ressträcka till och
från sina allsvenska matcher uppgår till
12.060 km. Ett avstånd som motsvarar
sträckan Stockholm-Bangkok i Thai-
land I

- Höstens ))hemmamatcher)) i
Malmberget blev tunga och besvärliga.
Ofta kom vi fram strax före matchen
mer trötta och handikapade av fem
timmars skakande i buss, än gästerna
från Stockholm som åkt tåg. Svårt att
göra sig själva rättvisa under sådana
omständigheter.

Det tråkigaste är att vi inte kunnat
bjuda alla våra egna basketintresserade
ungdomar tillfälle att se basket på hem-
meplan, på grund av dessa ideliga resor.
Lite bättre har det förstås blivit sedan
Bodenhallen blev färdig och vi fån
rörja anr'ända den.

Riktigt stor blir inte basketsporten
:örrän vi kan ta in publik i större
:rJngder. Publik som .ter något. Vi kan
-:ldrig få äldre personer till matcherna
i större omfattning om vi inte kan bjuda
d!'m sittplatser där de kan se hela
brnrn och kan sitta någorlunda be-
kr ämt.

Tränarbrist

Goda baskettränare lider vi stor brist
på. Eller rättare sagt, vi lider brist på
tränare som vi kan använda. Alla tränar-
krafter föreningen förfogar över tillhör
a-1aget, som spelare. Därför går det
onödigt sakta framåt med vår förenings
basket.

Tekniken börjar nu vara så bra och
så långt utvecklad hos många ay vära
ungdomar att en mycket avancerad tak-
tikträning fordras för att frumgängana
ska komma. Framtidens mål är att vi
får speciella tränare för varje lagl Och
lagledare för varje lag! Just nu finns

nio ( I l) lag i Råneå som behöver lag-
ledare, tränare, matchförmedlare osv.
IFK förfogar direkt över fem av dessa,
och indirekt genom Leo över ytterligare
fyra i skolan.

Besvikelse och glädje

- Den största besvikelsen tycker jag
är, att vi inte kunnat använda Hapa-
randapojkarna Uno och Lars Erik så
mycket som vi hoppats, säger Leo. Med
deras medverkan på ytterligare några
matcher hade vi kanske kommit högre
upp i tabellen.

Mycket, mycket roligt är däremot det
intresse som grabbarna visat. De har
offrat mycket fritid och till och med
pengar ur den egna börsen för att
kunna spela. Men de har gjort det utan
att sura och det är vi tacksamma för.

Det här är spelarna som IFK Råneå
har använt sig av under sitt första år i
allsvenskan: Lars Aasa, Rolf Esko, Lars
Fastberg, Birger Fjellroos, Ove Hög-
lund, Melvin Johansson, Leo Kairento,
Uno Lahti, Lars Erik Lahdenperää,
Robert Linn6, Bengt Erik Nilsson, Lars
Årne Nilsson, Åke Norlin och Lennart
\Tikström. Lagledare har Bror Erkdn
varit.

Länslagsspelare, basketboll

Följande spelare från IFK Råneå har
representerat Norrbotten i länslaget:
Bengt Erik Nilsson 196l och 1962, Leo
Kairento L96L,Larc Arne Nilsson 1961,
Leif Larsson 1p61, Melvin Johansson
L962, Lars Aasa L962, Uno Lahti 1962,
Lars Erik Lahdenperää 1962 och Siv
Larsson 1962 i damlänslaget.
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Leos önskelänslag

Det här är laget som Leo skulle vilja
ställa på benen för att äntligen vinna
en oräentlig seger över Nordfinland.
Uttagningen gäller då spelarna ifråga
har stått på toppen av sitt kunnande -alltså förr eller nu.

Curt \Wennström, Olle NorE:.- - --
nart Lindström, IJno Lahti, Pe::= lt:-
son, Kary Marklund, Ingemar E:;:u-
vall, Jan Erik Frisk, Jan Erik Su::r:-
Bengt Erik Nilsson, Lars Årne \:-'-.:r:
och Olle Bjelfman.

Tioårspauserr
lön den Inia idnotten

Tillsammans med fotboll och skidor hör den fria idrotten till IFK:s u-
sprungliga grenar från 1923. Men om fotbollen t--g"t har hängt qqd i
,iängäro"u ,ird"" alla år, och om skidsporten först på senare år fått problen
att däs med, så har den fri idrotten visat sig vara desto mer lynnig oå
opålitlig.^En sländigt återkommande mening i gamla protokollsböcker.har varit:
,,. . . den fria"idrotten har tyvärr legaf nere . . .,, eller ". . . den fria idrotten
bedrivs i ringa mån ...>,. Men hoppet om bättre tider även för den har

tydligen inte heller någonsin övergett protokollskrivarna.

Då och då har den fria idrotten lYft
sig själv i håret, skakat fram en och

annan distriktsmästare och länslagsdel-
tagare för att sedan tappa orken igen

och åter somna in. - >>Vår förenings
sorgebaro> har årsberättelserna konsta-

terit. Törnrosasömnen mellan varje ak-

tiv period kan räknas i nära nog exakta

tioårsperioder.
L9i3 skllffar man fram hoppställ-

ningar, anordnar en propagandalöpning
genom Rånbyn, tävlar om klubbmäster-
ikap och atrangerr en terränglöpning.
Anivariga för denna första verksamhet
var föreningens första kommitt6 för all-
män idrott: Gösta Sköld, Sven Löfgren
och Alfred Jonsson.

L)24 tycker man att ett vandringspris

i allmän'idrott borde sporra till ökat

32

intresse och bestämmer att vandrings-
priset skall gälla för en tiokamp. 1p25

hålls fortfarande klubbtävlingarna vid
liv, men sedan dröjer det till 193r,
innan den fria idrotten åter tas upp »i
någon måo>. 1938 kommer Idrottsför-
bundets instruktör H Välivaara till
Råneå, instruerar, intresserar och kör
klubbmästerskap under tre dagar. Då
han reser tar han också allt intresse med

sig'

Två distriktsrekord

L942 står den nya idrottsplatsen fär-
dig. Möjligheterna för fri-idrottarna har
ökat betydligt. Intresset får sig en

knäpp, o,ch 1943 tar tre juniorpojkar
hem ?öreningens första DM i fri idrott.



Det var Åke Holmström, Georg Johans-
son och Tore öqvist, som vinner lag-
segern på 3000 meter terränglöpning
för juniorer.

Samma år sätter Sigurd Drugge nytt
distriktsrekord på tto m häck, vinner
DM för juniorer på samma sträcka och
blir uttagen i länslaget. Georg Johans-
son ser till att distriktsrekordet på 8OO

meter för juniorer hamnar i Råneå.

7944 rupporteras intresset redan åt-
skilligt svalare. Sigurd Drugge blir tväa
på tro m häck och blir med på Svenska
Idrottsförbundets träningskurs i Ljusdal.
IFK arrangerar DM-tävlingarna i fem-
kamp och 10.000 meter.

1945 bedrivs grenen i >>ringa mån».

Ny staketräv

Tio år senare, 1955, kon.rmer Arne
hnsson till Råneå, får igång några ung-
Jomar och plockar själv hem två DM

- 110 m häck och tiokamp. Året därpå
irr han också två DM. En tävling i fri
:drott arrangeras. Bland deltagarna
::rärks Leo Kairento, som har uppvis-
ring i stavhopp.

Tydligen trivdes han bra, ty sex år
.iter sin första bekantskap rned Råneå
iommer han tillbaka på hösten 1961,
rinner få faft pä den fria idrotten igen,
r ilket bäst märks på att IFK Råneå

'962 blh bästa förening i fri idrott i
Lrlla VM i Bodenl Raskt marscheratl
Vid ungdoms-DM samma år får IFK
sin tredje häckmästare. Karl Göran
Jonsson vinner 100 meter häck, tar sam-
iidigt hem medaljen i stavhopp. Det
tör han så övertygande att han fär yara
lrd vid UP-finalen i Stockholm, där
hen blir tvåa på 345 cm i stavhopp,
r ilket i sin tur kvalificerar honom till
stora länslaget mot Västerbotten och
Ån-qermanland.

Krister Johansson vinner 100 meter
vid ungdoms-DM, och Inga Larsson
blir med i ungdomslänslaget pä 4OO

meter mot Västerbotten.

Sex banor och föräldrarna gör IFK
till fri-idrottsklubb

För varje nytt längre uppehåll i fri-
idrottsverksamheten har den som tagit
sig an >>sorgebarnets>> problem fått börja
från början igen. Det gäller också Leo
Kairento, som nu är den som ansvarar
för att den fria idrotten definitivt ska
vinna fotfäste inom IFK.

Talangerna finns i skolorna. Det är
inga svårigheter att få dem in i IFK-
stallet. Det gfu bra med alla som verk-
ligen vill. I småbyarna runt kring Råneå
finns många fina löften, som kan bli
något om de t. ex. kommer under ratio-
nell träning inom IFK. Skolungdomen
går ju på tomgång under den bästa fri-
idrottsperioden, sommaren.

- Får vi hand om skolungdomen
under sommaren, kan de råämnen man
ofta ser på skoltävlingar utvecklas till
duktiga idrottsmän.

- Men vi behöver hjälp också, för
att nå vårt mäL 6 banor på upploppet
och 4 runt hela banan och bättre anord-
ningar för hopparna skulle göra mig
själaglad, men minst lika stor glädje
skulle föräldrarna till våra ungdomar
kunna bereda mig. Pojkarna och flic-
korna behöver hängivna supporters, och
vi behöver en stabil funktionärsstab -en sak som intresserade föräldrar skulle
kunna hjälpa oss med. En kunnig funk-
tionärsstab är ett av grundbehoven för
att kunna ordna tävlingar.

Flera tävlingar

Trots banornas relativt dåliga beskaf-
fenhet för närvarande hoppas jag att vi
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fär arrargera större tävlingar i fu.

Junior- eller ungdoms-DM kan vi
kanske få hit till Råneå. Förra årets
storslagna tävlingar med landslagsmän-
nen Stig Lindbäck och Aulis Kairento
drog mycket folk, trots en olämpligt
vald tävlingsdug - IFK Luleå mötte
IFK Kalix i div. 2 med 7000 åskådare
samma kväll.

Framtidsförhoppningar? Jo, bredd-
idrott! Jag hoppas få ordentlig fart pä
breddidrotten nu i sommar. Sedan hop-
pas jag att vi kan ordna en stor publik-
dragande tävling, och att våra lovande
stavhoppare passerar den magiska 4-
metersgränsen. Jag tror på allvar att de
bästa gör det och att vi får en 6-7
mannar över 3 meter.

Min värsta tabbe

Rulle Holmqvist:

DM-match mot Bodens BK. Vi ledde
med 1-0. Sista minuten hade börjat.
BBK-ledare sprang som tok bakom vårt
mål och hämtade bollar, som BBK-kedjan
dundrat utanför. Det var kanske 45 se-
kunder kvar, och de sa att »nu är det ju
bara att gå. Matchen är slut>>.

Då får BBK-backen Björk bollen långt
ut på planen, och drar på med ett lång-
skott mot mä|. Jag visste att det bara var
sekunder kvar och jag ville avsluta
matchen med en snygg grej. Så jag kastar
mig och 

- 
bollen smyger in under mig

och i måI. 1-1 och domaren blåser för
full tid. Förlängning och förlust med
2-1, f& grabbarna var dödströtta. Jag
hade klarat bollen med en fotparad, eller
vad som helst 

- 
utom att kasta mig.

stig siöberg:

Bordtennis. Seriematch mot Teknis från
Luleå. Jag hade vunnit första set klart
och ledde i andra med 20-6. Smacharna
brukade gä bra pä träningarna men på
matcherna ville de inte riktigt lyckas.

Jag bestämde mig för att slå avgörande
boll med smach. Jag smachade till 20-
10, och 20-15 och knöt mig allt mer.
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Förlorade så småningom med 22-20 och
hade sedan ingen chans i avgörande set,

Folke Löfgren:
Året var 1942, vi spelade seriefinal

mot Svartöstadens ÅIK och skulle avan-
cera till Övre Norrländskan. I slutminut-
erna fick vi en straff. Jag brukade inte ha
några svårigheter att slå in straffar och
jag klämde till. Men målvakten var omöj-
lig den dagen. Han tog straffen och vi
blev kvar i Kustserien. Ett enda mål hade
behövts för att vi skulle gå upp och jag
missade min enda straff under den sä-
songen. Det året slutade tre lag på t7
poäng, det var Luleå SK, Haparanda och
v1.

Dnörrrlagel
i fotboll ser ut så här, när David sätter
sig ner och jämför gångna tiders fot-
bollsspelare med nutidens. Många är det
inte av dagens aktiva som kommit med
i det laget, bara de två kämparna Knut
Lindbäck och Per Ulf Sjöberg.

Fyra reserver har också fått plats,
men liksom orn de övriga platserna har
konkurrensen varit knivhård och det
hade nog varit en lättare uppgift att
sammanställa två jämnstarka lag. De här
mannarna har efter mycket funderande
fått Davids förtroende. Spelarna är häm-
tade allt ifrån föreningens första tid till
nutiden.

Mv Gunnar Ullenius (Sven Åke Ström)
Hb Emil Bröms
Vb Albin Gustafsson
Hh Gunnar Olsson
Ch Knut Lindbäck
Vh Egon Lundberg
Hy Ture Lidberg
Hi Folke Löfgren
Cf Johannes Ullenius
Vi Per Ulf Sjöberg
Vy Valter Löfgren

Reserver: Eskil Fors, Valter Hägg,
Sigurd Eriksson.



Fönsla rnalchen

Berättelse at Leif Larsson

Illastration Åke Eriksson

Krister var bara tolv år, men redan
en riktig fotbollsspelare. Han hade

spelat med i en riktig match motcit lag
fiån en annan by. En riktig domare
hade dömt, och publik hade det också

vrrit. Och så hade han gjort mål! Ett
mål i sin första match. >>Hans>> lag hade

r unnit, och det var Krister som hade

gjort det sista och avgörande målet. Inte
undra på att han var lycklig.

Pojkin kunde inte förmå sig att gå

hem. Han stod kvar mitt i gänget, mitt
rbland grabbar som stödde sig på mo-

peder eller cyklar eller bara stod och

sparkade i gruset utanför kaf6et' Grab-
bärna snackade om matchen. Då och då

var det någon ny grabb som kom, någon

som inte hört hur det hade gått. Hur
det hade stått oavgjort, bara nägra

minuter kvar och hur han mitt under
motståndarnas Press fättlngga en hörna.

Han hade inte älls velat lägga den. Han
hade ju aldrig lagt en hörnspark ända

från hörnstolpen.
>>Jag fär inte uPP deo>, hade han

sagt till Berra, som spelade inner, men

de-t hade inte funnits någon annan hel-

ler, som velat ldgga den. Det var han
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som spelade högerytter. Naturligtvis
skulle han lägga hörnan också, hade

man sagt till honom.
Skorna hade känts stora och klumP-

iga, och bollen var blöt och hal och

tung.

»Jag tänkte bara på hur jag skulle få
iväg den så långt som möjligt. Nån
höjdare visste jag ju att det aldrig
skulle bli».

Så hade Krister lagt bollen till rätta
på den kritade kvartscirkeln. Försökt
passa in den på en tuva, försökt få den

itt ligga stilla där, och tagit sats så

långt han kunnat på det lilla utrymme
som fanns.

>>Jag skjuter med tån, tänkte iag)), sa

Krister, och det ryckte redan lite av

skratt i mungiporna. >>En riktig tåfjutt
rakt in i högen av spelare. Det såg ut
som om det bara var idrottsklubbare
där, ingen enda IFK:are, men jag dräm-
de till i alla fall. Hoppades att den åt-

minstone inte skulle gå bakom dödlinjen

- och det gjorde den inte heller . . .>>

Ktister kunde inte rå för att skrattet
bubblade upp inom honom. Det glittra-
de i ögonen,-och han kunde inte låta bli

' att svänga lite på fotbollsskorna han

höll i handen. De stora, sneda, gamla

skorna, som han spelat sin första match
i.

>>Nå sen då?>> manade den nYe På vid
sin moped.

>>Lugna dig>>, inföll någon av de

andra iom redan hört Kristers historia.
De skrattade de också. Fnittrigt och

stolt. Krister var ju en av dem, och

han hade redan spelat i juniorlaget. En

DM-match till och med.

>>J^, iug fick uPP den i alla fall -
fast-bara litet, forstås. Kanske en halv-

meter eller lite till. Den gick i alla fall
inte efter marken. Ingen markkryPare,
som jag hade trott det skulle bli. Och
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rakt in i högen av IK:are. Det fanns
inte en enda från vårt lag där. Och
bollen kom sakta studsande mot dem.
Men det var lite skruv på den, för
högerskon är lite sned . ..

>>.. . och så gick den in, va?» föll
den nyanlände in.

>>Nej, nej>>, hjälpte de andra till.
>»Låt Krister berätta.>>

>>. . . och just då backen, som stod
närmast stolpen, gjorde sig beredd att
klippa till den, ropade hans målvakt:

Jag tar den! och försökte tränga sig
mellan backen och en annan av sina
spelare. Men dom gick bara i vägen för
varandra, och bollen tog väl på någon
tuva, och så skruvade den sig sakta in
alldeles intill stolpen.>>

»Nähä? !>>

En blandning av tvivel, beundran och
lite, lite av avundsjuka fanns i rösten
på den, som sist fått höra hur det gick
till.

»>Va' snopet för målvakten !» tyckte
någon.

>>Och va' dom måtte ha bråkat efter-
åt! Gjorde dom inte?>>

>>Jo lite. Backen och målvakten skyll-
de förstås på varandra. Målvakten såg

verkligen flat ut. Han ska ju vara läns-
lagsaspirant och allting.>>

Grabbarna började tala om något an-
nat. Ämnet var uttömt. Några kommen-
tarer bara, och så vat man mitt inne i
något annat intressant och lockande. Det
var bara Krister, som inte kastade sig in
i nya diskussioner med samma entusi-
asm som de övriga. Hans tankar dröjde
sig kvar kring matchen och fotboll. Nu
var det inte längre målet han gjort som
var det viktigaste, utan andra saker som

han inte berättat om som han velat be-

hålla för sig själv.
När han så småningom cyklade hem,

åkte han mycket sakta för att i lugn och



ro få tänka över det som hänt honom
den dagen. Ända hem ville han inte
åka riktigt än. Han slängde cykeln i
diket, och satte sig på en sten utmed
r-ägen med de stora snedtrampade fot-
bollsskorna framför sig i gräset.

Kristers tankar började riktigt långt
tillbaka, tyckte han. Snuddade vid
födelsedagen för tre år sedan, då han
fått sin första riktiga fotboll. Dröjde
sig kvar vid de oräkneliga gånger då
han och hans bror hade sparkat boll på
den smala körvägen, som slingrade sig
förbi deras hem.

Krister visste inte riktigt säkert när
han hade börjat drömma om att en gång
bli en »riktigr> fotbollsspelare. Det var
nog andra sommaren efter det jag fätt
bollen, tänkte Krister. Då hade han
också börjat läsa allt han kom över som
handlade om fotboll och började smita
in på matcherna, som spelades i den
lilla byn. Ibland hade det hänt att
Krister fätt föLja med på någon av
lagets resor till någon grannby. Sådana
eiinger brukade han efteråt hänförd be-
rätta för sin bror om hur det hade gått,
r'.rrför laget vunnit eller orsaker till för-
lusten. Sedan bar det alltid iväg ut på
r.igen för att sparka boll.

Nu var han också en >>riktig>> fot-
rollsspelare. Inte gjorde det något att
iet var tur, när han gjorde mål i sin
:örsta match. Han hade ju i alla fall
:iort det, och det var ju det som be-
:rdde något. Inte gjorde det heller
:igot att han nästan inte hade f.ätt nägra
:rssningar alls under matchen, och
:ilcnting betydde det att tröjan var så
.:or att han varit tvungen kavla upp
,:nrrrna, eller att skorna han fått låna
.:r flera nummer för stora, sneda och
':-.;d ojämna sulor.

Krister tänkte inte ens på det.

Det var några ord från lagledaren,
som inte lämnat hans tankar på hela
tiden. Då matchen var slut och grab-
barna klädde om i den kala barack, som
användes till omklädningsrum, hade
lagledaren kommit fram till Krister,
klappat honom på axeln och sagt:

»Du blir säkert en fin fotbollsspelare,
du Krister, så småningom. Du har blick
för spelet - och så har du tur med dig.
Det är så'nt en bra fotbollsspelare måste
ha, ser du.>>

Krister hade suttit med nedböjt hu-
vud och låtsats ordna till prylarna i
bagen. Han hade försökt dölja rod-
naden, som sprang upp på hans kinder
då han kände stoltheten växa inom sig.
Under hela hemfärden hade han varit
ett enda soligt leende, och likadant hade
det känts då han stått lutad mot cykeln
och berättat för grabbarna.

Nu skulle han nog få vara med i
nästa match också.

>>Dom plockar aldrig bort en kille,
som gör mål,» hade grabbarna sagt. r>Så

är det i A-laget, och så måste det ju vara
med juniorerna också.>>

Krister hoppades att det skulle vara
så. Hoppades med hela sin pojksjäl att
han skulle fä vara med igen. Få känna
sPänningen krypa efter ryggraden strax
innan matchen skulle börja, just då
domaren sprang ut på planen med en
ny gul boll i famnen. Få vara med i
spelet. Passa, dribbla, göra mål . . .

Krister plockade upp skorna och drog
upp cykeln från diket. Så här kunde
han inte bli sittande. Han måste hem.
Hem och berätta för sin bror, att han
gjort mål, att de vunnit, att han fått
belöm av lagledaren. Han skulle bli en
duktig fotbollsspelare så småningom,
hade han sagt. Och så skulle han nästan
säkert få vara med i nästa match också.
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De sneda skorna dunkade lätt mot
cykelramen, då Krister trampade iväg
hemåt.

Publicerad nred benäget tillstånd ao

t)dningen Beklädnadsfolket. Åke Eriks'
son bar gratit ställt originalteckningen
till recl : s -förf 

o gande.

Bondtennis
redan

Yag9an

Suen Erik Sandberg ton ianior,

IFK:s dabbeltnästare 1.950.

Du som vill lära dig spela bordtennis

- gör så här: Ligg ner i din säng. Gör
det ännu lite svårare - ligg i gips-
vagga. Läs tidningar. Du har börjat
träningen ! Bli intruktör. Bli specialist
på svåra skruvbollar.

Omöjligt? lnte alls. Stig Sjöberg har
gjort det!

En gång på trettiotalet låg Stig på ett
sjukhus i södra Sverige ordentligt ner-
bäddad i en gipsvagga. Och större nytta
av en sjukhusvistelse kan en idrottts-
förening knappast få än den IFK fick
av Stigs. Han läste nämligen Allers, och
att läsa AIIers på den tiden betydde
också att han så småningom kom fram
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till spalterna som instruerade i bord-
tennis. Stigs glupande intresse för idrott
av alla slag svek inte nu heller. Han
skaffade sig en racket, läste och slog -i luften ! Backhand, forehand, smash.

övade och övade på slag, långt innan
han ens sett nät, boll och riktigt bord-
tennisbord.

Stig kom på benen igen så småning-
om, reste hem till Råneå full av entu-
siasm. Då tände det i en annan idrotts-
vän. David Larsson blev intresserad och

en intresserad David Larsson är det-

samma som att saker och ting börjar
hända. Sagt och gjort. David lät göra
ett bord, skaffade racketar, bollar, nät'
Spelet var introducerat i Råneå och
Råneågården var de första övningarnas
tummelplats, men Råneågården brann
och brann gjorde också Davids bord.

IFK skaffade nytt bord och ny
träningslokal . 1946 tillsatte man sin
första bordtenniskommitt6. Inte oväntat
finner vi herrarna David Larsson och

Stig Sjöberg assisterade av Sven Sand-

berg i den.

Plattfot i Kiruna

t94l äkte den första RåneåtruPPen

till ett bordtennis-DM. Det var Per Ulf
och Stig Sjöberg och Sven Sandberg
som i Kiruna skulle försvara IFK:s
f.d,rger. Stig hade under tiden hunnit bli
en skruvarnas mästare (»Stig Sjöbergs

skruvar gör mig vansinnig>), sa Kalle
Furberg från Kiruna tre år senare vid
ett DM i Råneå) samtidigt som han

med stor skicklighet lärt de övriga
Råneåspelarna att spela en mycket- ren
och tjusig bordtennis. Resultat av detta

första DM blev kanske inte så lysande,

men desto mer strålar denna lilla episod

från första DM-resan.
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Stig hade köpt nya lågskor resan till
ära. Platta, låga och moderna. På ho-
tellet i Kiruna låg man i turistsängar
med fällbara ben. Fram på kvällskröken
vek sig benen på Stigs säng och säng-
bottnen törnade mot golvet.

- Ingen fara, tänkte Stig. Här sover
jag hka bekvämt som trettio-förtio
centimeter högre upp, varpå Stig som-

nade in och sussade till morgonen
därpå, då man åter skulle iväg till täv-
lingarna. Men Stigs skor var borta, tills
någon kom på att lyfta på han säng.

De var där ! Plattare än någonsin, och
säkerligen de plattaste skor en bord-
tennisspelare någonsin tvingat på fötter-

Nåja, 1p48 deltar IFK i seriespel och
arcangera årets DM-tävlingar. Men inte
förÄn t949 börjar framgångarna med
Stigs instruktioner och spelarnas slå-

mot-David-träning att skönjas. Seoiorer-
na placerade sig som tvåa, fyra och

ff-., 
juniorerna, trea, fyra och fem-

Råneåfinaler

Med dunder och brak slår så Råneå-

spelarna igenom 1910. P. G. Hedman,
Liras gamla räv, når finalen, slår alla
sina motståndare med 3-0, och tippas
som säker segrare. P. U. Sjöberg smyger
sig fram på den andra halvan, plockar
lugnt och stilla, inga åthävor, inga stora
gester, men finalen kommer han till,
och väl där manövrerar han lika tyst
och beräknande ut >>mästalsn» - rnsd

3-O.

Juniorerna ställer till med ren Råneå-

final. Ronald Ängtoft, färgstark, slag-
kraftig, våldsamt forcerande nådde
finalen efter att formligen ha sopat
undan sina motståndare. 17-åringen



Sven Erik Sandberg, en underskruvar-
nas rnästare, utnämndes till turneringens
»plockmästare>> möter Rolle i finalen,
öi err,rskar denne med sina finurliga
bollar. Rolle slår på de >>lätta>> under-
skruvarna, triiffar nät eller slår ut. Sven
Erik vinner or'äntat.

Eiter den bataljen g3,r de båda
juniorerna ihop, når finalen i herrdub-
brln. möter de garvade Per Ulf Sjöberg/
Sren Sendberg. Ren Råneåfinal igen

och fyra (l) Rånefupelare uPPe i DM-
final samtidigt I Juniorerna levererar ny

bomb och vinner igen. Tre av fem titlar
går till Råneå och under turneringens
två dagar spelar Sven Erik 43 set,

Ronald 4l- set och Per Ulf 38 setl

1911 dr man tydligen redan så bort-
skämd med bordtennisspelarnas fina
prestationer att man i årsberättelsen kort
öch gott konstaterar: >>Bordtennisspelar-

na har erövrat ett flertai DM-tecken
såväl individuellt som i lag.>>

Norrlandsmästarinna

1952 vlll IFK:s spinnsida var med i
leken. Anna Lindström blir distrikts-
mästare för damjuniorer och vinner lite
senare också Norrlandsmästerskapet!

Herrseniorerna ställer till med en ny

ren Råneåfinal. Den här gången vinner
slagbjörnen Rolle över Per Ulf.

L%3 gör man följande uPPräkning
av erövrade DM-tecken. DM i lag för
juniorer, junior-DM, singel, går till
Harry Öbom, som i finalen besegrar en

annan Råneåspelare Rolf Sandberg, samt

DM-dubbeln för seniorer.

Tio år har förflutit sedan dessa stor-
hetsdagar! 1954 slocknade denna stolta
idrottsgren på grund av träningsovilja.
19)7 stod IFK som arrangör av lag-DM
i bordtennis, ställde själv upp med ett

lag, men på gamla meriter vinner man

sällan.
Nu, 1963, studsar celluloidbollarna

åter på IFK:s gröna bord nere i klubb-
lokalän. Korpserie planeras och kanske

Stig Sjöberg och David Larsson har

några hemliga serieplaner i bakfickan
för IFK:s vidkommande?

Tio sätl att
döda klulrben

Gå aldrig på klubbens möten.

Om Du likväl går, kom sent.

Deltag aldrig i besluten, men
klandra dem efteråt.

Uppsök alla möjliga fel På
Dina ledare, och när Du fin-
ner några, förstora dem'

Betala inga avgifter. Om man
kräver Dig, gå då till en an-

nan klubb.

Påtag Dig ingen uPPgift.

När Du ser andra arbeta, be-

trakta det som girighet.

Tag emot det Du får, men ge

ingenting igen.

Deltag aldrig i träningarna.
Får Du inte spela, byt klubb.

Tag inga. initiativ. Tänk i stäl-

tet: Det u bara dumt folk
som arbetar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Follroll

Fotboll lär en gång i tiden ha börjat
så att man på vägen mitt emellan två
byar lade ner en boll och sedan sparka-

de så länge man orkade fram och till-
baka tills något av byalagen sparkat in
bollen i motståndarens by och därmed
avgått med segern.

Riktigt så gick det r'äl inte till när
IFK tog upp sporten på sitt program på

sommaren L923. Men lite primitivt
tycker nog vi sextiotalets fotbollsspelare
att det var på den tiden. Riktigt hur
det gick till anno 1923 vet vi inte,
därom förtäljer inte protokollsböckerna,
men träningen bedrevs knappast efter
nutida metoder, och laguttagningen
skedde förmodligen efter annorlunda
principer och framför allt var det

iäkert-en hel del skillnader i fråga om
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utrustningen. Det första som 1923 års

fotbollskommitt6 tog sig före var att
föra förhandlingar om att få överta en

bolagsägd fotboll I

Fotboll har i alla tider fängslat unga
pojkar och därför är det inte någon

lilfamgnet att fotbollen är den gren på

IFK-trädet som suttit avgjort säkrast

och väl aldrig haft några större svårig-
heter att upptäcka och få fram nya för-
mågor i sini led. Under förtio års boll-
sparkande har naturligtvis många epi-
söder och framglngar noterats alltifrån
t923 lcs första improviserade matcher
tlll 1963 års drömmar om uppflyttning
till div. 3.

Vi btäddrar oss därför ganska snabbt

genom åren och stannar baru för
viktigare händelser. Var skulle vi börja



om inte vid rnatcherna sommaren 1923,

då IFK:s första fotbollsspelare fick
skruda sig i svart-gul randiga dräkter.

Det här fäcit kunde man visa upp efter
sin första fotbollssäsong:

Mot IFK Kalix 1-4, Gammelstads

IFK 7-1, Göteborg (Norrlands stats-

arbeten) I2-1, Bodens BandYklubbs
C-1ag 0-3, IFK Kalix 4-1, Gammel-
stadi IFK )-3, Garnmelstads IFK
1-,i.

Sanrrlranla-et en målskiilnad z8-t9,
tre segrar. en oai'gjord t.r.ratch och tre
förluster.

Några plock ur gamla referat:

>>Matchen stod å Kalix IFK idrotts-
plats i Ncder-Kalix. Resan företogs per

tåt i samband med en av Missionsför-
samlingen i Råneå anordnad lustresa'

Ar.resa från Strömsund med hjulångar-
cn Haparanda kl. 7.30 f.m. och an-

lände tltl Kalix efter en lugn och trev-

lig resa kl. 11.4). Matchen tog sin

början kl. 1 under gynnsamt väder och

publik. Spelet var något osäkert och

nen'öst lrån r år sida, såsom varande vår

första verkliga fotbollsrnatch. Kalix
pressade och läg över hela sPelet

igeno-, men tack vare vårt utmärkta
förs.,ar kunde nederlaget hållas inom
rimliga gränser. Matchen slöt 4-r,
vilket resultat får anses gott.>>

Göteborgsmatch

Stor lycka gjorde Råneåkamraterna

vid sin första hemmamatch. Dels vann

man med hela 7-1 mot Gammelstads
IFK och dels räknade man in inte
mindre d"n 4oo Personer, en siffra som

än idag får anses som ståtlig. Ragnar

Betzberg, högerhalvback i laget, anteck-

naI:

))Efter matchen hade vi inbjudit
Gamrnelstadsspelarna till tesup6 ä

Holmbergs cäf6, därest vi tillbragte
några angenäma timmar, varefter våra

gäiter reste hem till sitt land igen'>>

1923 fus fotbollsspelare kan skryta

med att vara de förita fotbollsspelare
från Råneå som ställt uPP i en match

mot Göteborg - och vunnit ! En hän-

delse som knaPPast kommer att UPP-

repas i brådrasket. Så här skriver Betz-

berg om den matchen:

»>Vi voro hela matchen igenom mYc-

ket överlägsna på grund av deras knapp-

händiga träning och dåliga utrustning'
Sålunåa hade de alla stora tunga pjäxor
och långbyxor. Deras ))rovor» voro

legio, allä til publikens stora förnöjelse.

Det hela kunde nästan betraktas som en

skämtmatch och publiken var mycket,

mycket belåten.>>

>>Göteborg>> - det var en samling

göteborgare som var anställda vid Norr-
lands stätsarbeten i Prästholmen'

Signaturen >>Zebom>> skildrar i ett

tidnågsreferat tägra av IFK:s fotbolls-
soelarä från den tiden så här. Referatet

a', hamtat från matchen mot Bodens

BK:s C-lag:

>>Bland IFK var målvakten bäst och

räddade till publikens stora iubel mänga

Brlden: Malnbergets AIF kom till Råneå med angersk proflstränare och serieseger i sihte

1957, nten IFK aantt ned 4-l elter bländande lint tpel' Hiir har St'en Erik Sandberg

fått MAlF-nåloakten Tore Forsrnarh au kollidera med en back nedan bollen droppar i nål'

saen Erik tjäla uerkar nåru|4rt |ara iilresserad atl uppJinnande au linbo-dansen.
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farliga målskott som Bandy levererade.
Lundberg, sorn h.y. är alltför mycket
publikspelare och borde utbytas. Sköld
för.»>kvicb>. Hhb >>Bäsken»> var bra och
awärjde många angrepp. Sunddn sämre
denna gång. Lilla >>Ullo> bra som van-
ligt.

Domare i första halvleken var Löv-
gren, Råneå, vilken behöver studera
reglerna närmare, och andra halvtid E.
Hansson, Boden utan anmärkning>>.

Årets sista match mot Gammelstads
IFK skildras av Betzberg och Gösta
Sköld så här.

>>Gammelstad gingo på omänskligt
hårt, och våra lemmar och liv svär,ade
i ständig fara. Yt fingo också mänga
frisparkar på deras ruff, och en av dem
lyckades också hamna i deras nät. Den-
na vår sista och mest otrevliga match
slöt 4-1 till deras vinst. Vi blevo
bjudna på te och smörgåsar och dagen
slöt med stor glädje för Gammelstad
och åksjuka och illa ätglngna lemmar
för oss».

L924 gick det resultatmässigt lite
sämre. Fem matcher, alla med förlust,
spelades. Kalix IFK vann med 7-1,
Luleå IFK vann tre gånger med 7-i,
och Gammelstads IFK vann en gång
med 6-1.

Övre Norrländskan

1943 vann IFK en meriterande serie-
seger i Kustserien och gick upp i övre
Norrländskan. »Jättekamraterna>> från
Gammelstad (som Gösta Sköld kallade
dem i ett referat frän 1923) var åter
svåraste motståndaren och försökte göra
livet surt för Råneåspelarna och hade
bl. a. förstärkt sitt lag med inkallade
sörlänningar. Det halp nu inte, utan
IFK vann matchen och seriesegern med
4-2 och promenerade upp i övre

Norrländskan.
Från Norrbottens Kurirens referat

saxar vi:
»Åndra halvleken öppnade Råneå

med bättre spel och kunde ganska snart
notera ledning. Visserligen ville Gam-
melstadsförsvaret ha målet till offside,
vilket emellertid inte alls håller streck.
Bollen kom från Valter Lövgren på vy.,
vilken slog bollen parallellt med mål-
linjen. Folke Lövgren som gjorde målet
var bakom bollen och om också inga
motspelare voro framför honom kunde
han således icke vara offside. Gammel-
stad kvitterade emellertid ganska snart.
Även denna gång ville man skylla på
målvakten, men han torde kunna ur-
skuldas denna gång. Han gick ner i
bollriktningen, men sedan studsade bol-
len på någon ojämnhet framför målet
och ändrade riktning. Vidgren vände i
luften men för sent, 2-2. Tredje mälet
fick Råneå på straffspark och det fjärde
gjorde Valter Lövgren på ett fint sam-
arbete i kedjan, 4-2 och slutreseultat.

I Råneå framträdde framför alla
andra högerytter Bengt Löfgren - icke
alls släkt med Valter. Han var bäste
man på plan. Hans dribblingar voro
synnerligen balanserade och behärskade
och dessutom bra, fast han icke gjorde
något mål. Bra i Råneålaget var vidare
högerback Egon Lundberg, kanske ändå
bättre ch Kosti Mikko, som offrade sig
storartat».

Och här är spelarna som kvalificerade
sig till övre Norrländskan: Ernst §7id-
gren, Egon Lundberg, Sven Sandberg,
Valter Hägg, Kosti Mikko, Sigurd
Eriksson, Bengt Löfgren, Holger Lin-
d6n, Folke Lövgren, Kurt Lidman och
Valter Lövgren.

Tyvån räckte krafterna bara till för
ett år i den högre serien.

Samma tidepok medverkade Valter
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IFK Råte,is för-rta lotbollsrdg lolograt'erctt elter natcrten illat IFK Karix i jrti r923.
Råneåspelarna i rnörhare tröjor. stående fr..r.'. nr 2) Stett Löfgren,4) Einar Ltrndberg,5) ceorg lYihströu,7) Erih sanden, 11) Emir Nlberg, 12) GAsu S/":örd; hnästående nr2) Reinhold Fahlesson, 4) Ragrtar Betzberg; sitrande nr 2) ArlrerJ Lalglen, 3) Gunnar
Ullenits, 6) Ingaar Illlenits.

Llivgrel två gånger i länslaget och en
gång i landsdelslaget mot Nordfjnland.

DM-åren

Areo I9j4-I956 kan utan tvivel
kallas IFK:s DM-år. Laget gjorde sig
under den perioden känd som.ett stark"t
cuplag och nådde två gånger efter in,
vecklade kvalificeringai UII final och
blev båda gångcrna utslaget av Luleå
SK.

1914 gjoÅe IFK för första gången
s.ensation genont att spela sig till-en
finalplats i stora DM. 'l en av kvalifi-
ceringsmatcherna besegrades Kiruna
AIF på Råneåplanen med 4-1. Tosse
Karlsson var.på_ett storartat målspottar-
humör och gjorde alla målen. Eftär hans
a.ndra mål sprang ett gäng srnågrabbar
till skolans blomsterrabatt, plockäde wå

tulpaner och rusade tillbaka lagom för
att se honom dundra in sitt treäje rnål.
Ny rush till blomsterrabattcn, ny iulpan,
ny rusning tillbaka och nytt Tossemål

- varpå det var dags att återupprepa
proceduren.

Sedan fick IFK Kalix ett svidande
J-l nederlag på halsen efter en del
krångcl och två semifinaler för IFK
Råneå 1först 5-t seger mot Munk-
sund i semif inalen). Finalen stod j
Råncå inför 2000 åskådare en torsdag-
kräll med regntunga moln. Sport frå"n
Luleå var finalnrotståndare och vann
med 3-1. Tosse Karlsson nickade ele-
gant in Råneås boll till 1-2. Matchen
började olyckligt för IFK, då p. G.
Hedman redan i första anfallet klämde
in 0-1 med ett långskott.

Två år senare fick IFK chansen att
reparera denna finalförlust. Åter hade
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det krånglat i kvalificeringen. Den här
gången så att Råneå och Kiruna BK
ännu efter två och en halv timmes spel
inte kunde skiljas åt i semifinalen i
Kirtrna. 2-2 blev slutresultatet och
IFK fick åter spela två semifinaler.
Omspelsmatchen i Råneå blev en lätt
Råneåseger med hela 8-0 ! Men sedan

var det slut med framgångarna och i
finalen i Luleå vann LSK med hela
6-0 ! Den här gången var inte bara
inledningen utan i stort sett hela match-

en olycklig.
Efter den betan aktade sig IFK för

DM-spel framför allt därför att det
visat sig att spelarna bränt sitt bästa

krut i DM-et och inte kunnat göra sig
själva rättvisa i seriespel.

På hösten 195) vann IFK äntligen
seriesegern i Norra Kustserien och gick
upp i div. 4 Norra. Grabbarna som
förde upp IFK till div. 4 var Rudolf

Holmqvist, Bertil Lindström, Bengt
Forsman, Martin Lindström, Knut
Lindbäck, Sven Erik Sandberg, Harry
öbom, Torsten Karlsson, Bo Sandström,
Per Ulf Sjöberg och Tor Löfgren.

I mammutserien l9r7-58 gjorde
Råneå en mycket stark säsong. Tog de-

finitivt hand om ledningen efter att ha

besegrat sådana storheter osm Malm-
bergets AIF och IFK Kalix med 4-t
resp. 2-0, och var obesegrade till höst-

omgångens sista match, då IFK Kalix
fick revanch med 1-0. Råneå ledde
serien med två poäng över vintern.

Våren blev tröttsam för IFK spelarna.
Stryk blev det i Malmberget, och en
poäng tappades onödigt mot Kiruna
BK, innan Kalix i sista matchen satte

P för IFK:s div. I drömmar, då kalix-
laget på hemmaplan vann med 2-0
och därmed tog hand om seriesegern.

Bengt Viksrtöm med sitt pojklag lrån 1912, plåtat elter en 4-o reger ilot Prästboluen.

Blitande stjärnor son säkert hänns igen/:.* s



Södra
Länge gjordes trevande framstötar

från IFK:s sida att bli överflyttade till
den södra div. 4 grupp"n. iFK uill.
vrnna kortare resor, gräsplaner och nytt
tävlingsutbyte. Kalla händen visades
bestämt från förbundshåll, tills David
Larsson på allvar tog itu med saken.

- Han gjorde en stor utredning, lade
fram kartor och kostnadsberäk"ningar,
kalkyler som visade att alla parter skille
vinna på att flytta IFK till iödra serien,
inbjöd fotbollsförbundet till konferens
i Råneå, men fick trots det nej friln
förbundet. Motivering var att Gunnars-
byn geograf iskt hörde samman med

Råneå och således måste få samma chans
till södra.

Året därpå (1960) räckte Gunnars_
byn IFK ofrivilligt en hjälpande hand
genom att trilla ur serien och därmed
hade förbundet inte längre någon håll-
bar motivering att hållä IF( i norra
serien. Under tiden hade södra gruppen
hunnit bli minst lika hård ,örn'ä"n
norra och någon promenad till serie-
seger skulle det sannerligen inte bli.
Men nu 1963 ställer IFK stora förhopp-
ningar på att den äntligen ska bli verk-
Iighet trots att man är väl medveten
om att stora uppoffringar måste göras
för att nå dithän.

Nonnlänningan tnänan lel
Bror Erkdn frägar och funderar

Beror Norrlands svårigheter att nå
allsvenskan i fotboll bari pä klimatet
och sämre träningsförhållanden? Kan vi
inte tänka oss att nordänningarna helt
enkelt tränar [el?

Ät inte vår träning här uppe alltför
mycket inriktad på den rent könditions-
mässiga träningen ? Förbises inte den
kanske viktigaste delen av en fotbolls-
spelares-träning 

- den enskilde spelar-
ens teknikträning? Måste inte
vårt mål inom klubbens ledning dels
vara att på den gemensamma fotbolls-
träningen instruera och nöta in tek-
niska finesser och dels att försöka få in
spelaren på den linjen att han måste
träna själv, träna ensam och träna tek-
nik ?

Vi har inte råd med att spelarna bara

kommer och går till träningarna. Om
den enskilde spelaren verkligen vill
komma någon vart måste hä offra
åtskilliga träningstimmar på att förkovra
sig själv. Han kan göra äet genom att
träna kondition eller/och teknik. Kondi_
tionsträningen är kanhända inte så rolig
att köra på egen hand. Det tar ofta mo"t
att ensam- ge sig ut på en hård tränings_
runde. Men teknikträningen kan göias
rolig och det behövs sällan stort oÅåde
att träna på. Inom ledningen kan vi
hjälpa till genom att spelaina får tips
och upplysningar om hrir han bör träåa
och vad han ska lägga särskilt stor vikt
vid.

Mottot bör vara: Inrikta träningen
på de moment som du behärs1ar
sämst. Var självkritisk!
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K. A. Nordlunds Akeri
och

VitaFors- Råneå Buss AB

Hälsar välkommen till resor i linfe- och beställningstrafik.

ALBERT NORDLUND
Tel. 34, Bjurå

IVAR HOLLSTROM
Tel. 300 16, Vitå

GUSTAV TIDIiJIANS

Sko- & Monufokturofför

Bogeri

Telefon 100 24 - RÅNEÅ

R,ÅNE. LASTBANKEN
för krävande timmertransPorter

ZcöDezna hOikstzöns

§ail)es ocÄ Ttlekaniska 7)ezksta)
Råneå - Tel. 101 62
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Jag tror att det här är en framkomlig
väg 

- en väg som skulle kunna göra
det möjligt för oss att inom kori nå
vårt närmaste stora mål 

- div. 3l Men
det fordras naturligtvis att spelarna från
början går in för den enskilda träning-
en, (men utan att för den skull ge upp
den gemensamma träningen som nafur-
ligtvis har sin givna plats på vårt pro-
gram).

Det är ett av mina mänga önskemål
för fotbollens vidkommande att just den
enskilda träningen ska komma i för-
grunden. Ett annat stort önskemål d,r att
sektionens ungdomsarbete ska bli bättre
planlagt och bättre bearbetat. Utan våra
ungdomar kan vi inte behålla en fast
grund att stå på. Jag hoppas också att
ungdomarnas föräldrar visar intresse för
det arbete som vi lägger ner för sam-
hällets ungdom.

Men vi har ledarproblem ! Skänk mig
en handfull ledare och jag blir över-
lycklig. Vi har stor verksamhet och be-
höver massor med folk, som räcker oss
en hjälpande hand. Personligen hoppas
jag mycket på Ove Höglund som ung-
domsledare. Han har gått kurs på Bosön
och haft hand om ungdomsfotbollen.

Sedan har jag ytteiligare ett par stora
förhoppningar på framtiden. För det
första att reserverna ska visa lika stort
träningsintresse som sina kamrater i a-
laget. Det d.r ofta så lite som avgör vem
som ska spela i a-laget, men träning
fordras det i vilket fall som helst. En
reserv som inte tränar har vi inte stor
nytta av. För det andra: att vi får anslag
till vår verksamhet av kommunen och
att vi får tidsenliga, tillräckligt stora
och användbara lokaler att bygga upp
träningen i.

HedeFSr.tl.
rnänkelsen

Centralstyrelsen för IFK har tilldelat
följande IFK:are i Råneå sitt heders-
märke:

L943: Alfred Lövgren
Reinhold Fahlesson
David Larsson
Emil Bröms
Egon Lundberg
Ernst Bruce
Knut Bruce
Mauritz Nyberg
Knut Sjöberg
Valter Lövgren
Kosti Mikko
Helge Hägg

1948: Henning Björkbom
Bengt Lövgren
Folke Lövgren
Stig Sjöberg
Sven öjeland

7953: Ragnar Betzberg
Bertil Larsson
Bertil Nilsson
Per Ulf Sjöberg
Bertil Sandberg
Erling Lundström
Sigurd Eriksson
Valter Hägg
Åke Holmström
Albin Gustavsson

1957: Holger Lind6n
Birger Bergman
Alfons Eriksson
Kurt öbom
Sune Nilsson

196l: Knut Lindbäck
Torsten Karlsson
Bengt Forsman
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Tage Sundkvist
Tore Öqvist

1962 Sven Erik Sandberg

Siluermedali:

L946: David Larsson

1948: Reinhold Fahlesson
Ernst Bruce

t913: Egon Lundberg

Guldmedali:

t913: Reinhold Fahlesson

l96L: David Larsson

IFK:s distriktsmästare På skidor

1927 Einar Lundberg, 18 km juniorer,
i Piteå.

1944 Lag-DM på 15 km i Årvidsjaur
(Valter Degerman, Georg Jo-
hansson och Bertil Larsson)'

1946 Stafettseger 3X10 km i Råneå
(Georg Johansson, Valter De-
german och Bertil Larsson).

1948 Bertil Larsson, 15 km i Över-
kalix.

l94g Tage Bergström, 30 km i År-
vidsjaur.

lgSO Tage Bergström, )0 km i Kalix.

L951 Bertil Larsson, 15 km i Råneå.

Stafettseger, 3Xt0 km i Råneå

(Manfred Mattsson, Bertil Nils-
son och Bertil Larsson).

L9t7 Manfred Mattsson, 15 km och

30 km.

LgrS Manfred Mattsson, 15 km.

l9r9 Manfred Mattsson, 15 km, 30
km och 50 km i Luleå.

1960 Manfred Mattsson, 15 km, 3O

km och 50 km i Kalix.
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EFTER MATCHEN

EFTER TRÄNINGEN

avkoppla vid EN LÄSKEDRYCK

eller EN KOPP KAFFE

Centz,alca$öet
nlNrÅ
Telefon 100 63

AIlt i pappersbranschen

BOCKER

TIDSKRIFTER

TIDNINGAR

TOBAKSVAROR
stor sortering

PIPOR

LEKSAKER m. m.

SKRIVMASKINER

ft,åneå Zok- ap"?fee sÄan)et €$cc.
Telefon 100 71



FLER och ELER

kaper

MER och MER i

Börl es Lias
Modernt

SNIABBK
aa

o
till Eder tj anst

BILPÄRKERING
Sigurd Nordslröms Tryckeri AB, Kolix

{

.{


