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HOPP. Målvakten i Parasport Skellefteå var på tårna.

FAIRPLAYVINNARE. hugo holmström och Jerker Lundström
hade roligt på och av plan.
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HÖRNA. Spelarna i Piteå och Parasport Skellefteå var beredda.

ARRANGÖRER. Från vänster: Lena revholm, Parasport Norrbotten, Maria Larsson, projektledare SKF, Bengt Nordmark,
ordförande Luleå hIF.

Spelarglädjen lyser i Luleå
LULEÅ
Runt 90 deltagare var med i helgens
fotbollsturnering. De har kanske inte
alla förutsättningar men en kämparglöd som lyste på planen.
I helgen arrangerade SKF AB
i samarbete med Parasport
Norrbotten och Parasport
Sverige fotbollsturneringen
Meet the World för spelare
med utvecklingsstörning. Totalt var det sju lag som kämpade om att få platsen till

Jag kämpar för
guld och vill
vinna. Det är roligt
att vara här.

"

Jonas Lundberg, målvakt

Kim Källström Trophy som
är en special olympics-klass
inom Gothia Cup. Målvakten Jonas Lundberg var laddad inför sina kommande
matcher.
– Jag kämpar för guld och
vill vinna. Det är också roligt
att vara här och alla spelare
är glada, säger han.
Bengt Nordmark som är
ordförande i Luleås handikappidrottsförening var
nöjd över evenemanget.
– Vi strävar efter en god
stämning på plan, vi delar

ut priser för fairplay vilket vi
lägger stor vikt på, säger han.
Två av de som tilldelades fair-

play priset var backen Hugo
Holmström, Luleå och forwarden Jerker Lundström,
Parasport Skellefteå.
– Jag tror att jag fick fairplaypriset för att jag var snäll
mot de andra spelarna, säger
Hugo Holmström.
Han fortsätter med att
beskriva hur roligt de haft
det och att det varit intressant att träffa de andra spelarna, han får medhåll av sin motståndare
Jerker Lundström.
– Stämningen har varit
bra och det har varit roligt
att spela, säger han.
Lena Renholm idrottskonsulent på Parasport Norrbot-

ten betonar att det viktigaste
inte är att vinna utan att man
får chansen att träffa andra.
– Många som deltar kanske inte träffar kompisar på
fritiden lika mycket som andra därför är det viktig med
sådana här event, säger hon.
– Ett sådant här evenemang tar mycket energi
men man får tillbaka allt i
glädjen hos spelarna, utan
den hade man inte orkat,
säger Bengt Nordmark.
Och glädje fanns det gott om
men också vinnarskallar.
– Det är viktigt att vinna nu när det är hemmamatch, vi måste kämpa hårdare, säger Jonas Lundberg.
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AVSPARK. Nu är matchen i gång mellan Luleå och Mariehem.

