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Skellefteå FF kör både som
marläger för de yngre och 
sommarproffs för de lite 
äldre. Sommarlägret gäs
tade i går Kyokushin karate 
för lite annorlunda träning.

Instruktörer är Mikael 
Nordström och Emil Gus
tavsson och de håller till i 
klubbens nyrenoverade och 
funktionella lokaler i Idrot
tens hus på Norrvalla.

– Det är medlemmarna 
som stått för hela ombygg
naden, säger Emil Gustavs
son och visar också upp 
det fina samlingsrum som 

finns ovanför tränings
lokalen.

Starka knän
Men tillbaka till träningen. 
Mikael Nordström berät
tar:

– Jag har hållit i fysträ
ningen för Sunnanås damer 
tidigare så jag har erfaren
het av fotboll också. Jag 
tror att det här är nyttigt 
på många sätt. Det är kara
tebetonade övningar men 
samtidigt anpassade för fot
boll. Det handlar mycket 
om att stärka bål och knän.

Gruppen som kommer 
består av tjejer i åldern 
från elva år och ned till 
åtta år. De får testa på både 
slag och sparkar på kud
darna som hålls upp av en 
kompis. Det handlar också 
mycket om snabba, inten
siva rörelser.

– Det är speciellt vik
tigt för tjejer att bygga upp 
musklerna kring knäna. 
Det är alldeles för många 
knäskador bland tjejer 
– även i yngre åldrar, beto
nar Mikael Nordström.

Tjejerna jobbar på hårt, 
verkar ha riktigt kul, och 

svetten börjar också lacka. 
Inte minst när det handlar 
om höga knälyft.

– Knälyften var jobbi
gast tillsammans med den 
avslutande löpningen, 
säger Thyra Winterlund.

Den sista övningen 
handlade nämligen om det 

som brukar kallas ”idio
ten”. Att springa fram och 
tillbaka mellan väggarna.

– Samtidigt var det jätte
kul, säger hennes kompis 
Lina Eriksson och tillägger:

– Jag åker slalom också 
så en del av övningarna var 
ganska lik träningen vi kör 
där.

Nya kompisar
De båda tjejerna spe
lar i vanliga fall i olika lag. 
Thyra i Kågedalen och Lina 
i Clemensnäs.

– Vi hade aldrig träffats 
innan det här lägret. Men 
det är jättekul att få nya 
kompisar, säger Lina och 
Thyra håller förstås med.

I dag ska deltagarna få 
testa basket. Det blir också 
en nyhet för de flesta även 
om det är en bollsport pre
cis som fotboll.

RogeR LindstRöm
roger.lindstrom@norran.se

Fotboll · När Skellefteå FF anordnar 
sommarläger står det lite annorlunda 
aktiviteter på programmet. I går hand-
lade det om karate och när jag besöker 
träningen är det jobbigt men kul enligt 
deltagarna.

Karate stärker unga fotbollstalanger 
Svettigt
”Knälyften var 
 jobbigast till-
sammans med 
den  avslutande 
 löpningen.”
thyra Winterlund.

Hur Kul Som HelSt.
elsa tånger och elma Jonsson får testa nya sporter på 
SFF:s fotbollsläger.

tumlare.
elma Jonsson visar en 
 akrobatisk stil. elsa 
 tånger håller i kudden.
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tre Kända Karateutövare läger1 ■■ Skellefteå FF anordnar sitt sommar
läger för barn i åldern 7–12 år. Förut
om två fotbollspass per dag handlar det 
 också om att pröva på andra idrotter. Det 
är också inlagt teoripass.

1  dolph lundgren.
Innan Dolph blev skådespelare hade 
han en framgångsrik karatekarriär. Han 

har bland annat vunnit British Open två gång-
er. Tävlade för Stockholm Kyokushin karate.

2
ralph macchio.
Spelade Daniel i tre filmer om Karate 
Kid. En underdog som gjorde stor suc-

cé på biograferna. Lite kul var att han hunnit 
bli 28 år innan den tredje filmen var klar 1989.

3  linda andersson.
Nyblivna sjuksköterskan Linda Anders-
son från Kåge har tävlat för svenska 

landslaget. En målmedveten tjej som fortfa-
rande tränar hårt.


