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När Umeå tidning besökte Umeås brottningsklubb i
början av förra året lyfte Oskar Månsson klubbkompisen Viktor Terävä. Conny Tärnklev coachade.
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Tävling som
fortsätter växa
Den 19–21 oktober är
det återigen dags för
Norrländska elitbrottningarna på Umeå
energi arena.
– De som inte sett
brottning på nära håll
tidigare har nu ett
gyllene tillfälle, säger
Samuel Eriksson, från
arrangerande klubben
Umeå brottning.
BroTTning Norrländska
elitbrottningarna är norra Sveriges största brottningstävling, som förra
året lockade 380 brottare från fyra länder. I år
väntas brottare från minst
fem länder: Sverige, Finland, Ryssland, Estland
och Litauen. Eventuellt
kommer även några från
Norge.
– Det här är faktiskt en
av Nordens största tävlingar och den är lite unik
på så vis att deltagarna är
alltifrån de allra minsta
och helt nya till seniorer
och elit, säger Samuel Eriksson.

Tidigare flyttades tävlingen runt bland de norra distrikten, men de senaste
fyra, fem åren är det Umeå
brottning som fått stå som

ständig
arrangör.
– Övriga distrikt
tyckte att
vi gjorde
det så bra Samuel
eftersom Eriksson.
vi lyckats
attrahera brottare från
fler länder. Därför har
tävligen parkerats här i
Umeå.
Det tidigare relativt tunna sparringunderlaget har
man löst genom att först
göra Norrlandstävlingen
nationell och sedan internationell.
– Tävlingen är årets
höjdpunkt för oss. Alla
får vara med och hjälpas
åt, alla har en plats och en
roll. Det är mycket jobb,
men väldigt bra för lagsammanhållningen. Vi
har mellan fem och tio
erfarna tävlingsbrottare
och det är framför allt
för dom som det känns
kul att kunna erbjuda en
tävling på hemmaplan.
Det är väldigt tunt med
sparring i trakterna runt
Umeå, säger han.
Sara Lundvall

Hans Nilsson, tävlingsledare hos IFK Umeå, hoppas på fina höstdagar även i oktober 2019 då föreningen ska
arrangera terräng-SM på Mariehemsängarna.
FOTO: SARA LUNDVALL

IFK Umeå laddar för
SM i terränglöpning
I oktober nästa år ska
terräng-SM avgöras på
Mariehemsängarna.
Arrangör är IFK
Umeå.
– Vi har fått lite
mersmak för de här
stora arrangemangen,
säger tävlingsledaren
Hans Nilsson.

gjort. Det medför mycket
positivt på alla fronter. Vi
hoppas också att de här
arrangemangen ska motivera och locka ungdomar
att satsa på friidrott, säger
han.
Senast terräng-SM hölls
i Umeå var i början av
1980-talet och även om
man 2019 kommer att hålla till på samma område,
alltså Mariehemsängarna,
så kommer banans sträckning att se annorlunda ut.
– Förra gången sprang
man upp i Gammliaskogen, men nu ska banan
gå på gräs till hundra
procent. Det är så terrängtävlingarna ser ut ute
i Europa, där man ibland
springer på golfbanor och

Tävling Nyligen blev det

klart att Svenska friidrottsförbundet
ger
IFK Umeå i uppdrag att
arrangera SM i terränglöpning, något som Hans
Nilsson ser som ett kvitto
på att klubben lyckats tidigare.
– Det känns jätteskoj. Vi
har haft ett antal stora arrangemang där Friidrotts
SM 2014 är det största vi
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För drygt en vecka sedan
genomfördes en testtävling med drygt 20 deltagare på den två kilometer
långa slingan på Mariehemsängarna.
– Banan är absolut det
viktigaste och vi fick bra
respons från löparna, men
en viktig del är också det
publikmässiga. Som vårt
upplägg ser ut kommer
publiken att kunna följa
alla löpare.
IKF Umeå räknar med
uppemot 600 startande
den 12–13 oktober nästa år,
där den längsta tävlingssträckan blir 12 kilometer.
– Det rör sig om hela
skalan, från 15 år upp till

veteraner i 85-årsåldern,
så det blir ett roligt arrangemang, påpekar Hans
Nilsson.
Förutom terräng-SM
är Umeå även aktuell som
möjlig värdstad för U18EM i friidrott år 2022 och
sedan tidigare står klart att
Umeå får SM-veckan, även
det 2022.
– Umeå har blivit ett
litet nav för friidrotten i
Norrland. Vi som klubb
bidrar med arrangemang
samtidigt om det i Umeå
finns fina anläggningar, friidrottsgymnasium
och Friidrottens prestationscentrum på universitetet, säger Hans Nilsson.
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