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Här ska friidrotten växa sig stark 
Posted By Jerry Lindkvist On 18 december 2008 @ 0:43 In Sport | 5 Comments 

UMEÅ En helt ny friidrottsarena och kanske 
också en elitinriktad klubb. Det våras för 
friidrotten i Umeå. 

 
GLADA MINER. Friidrottsfolket i Umeå gläds med satsningarna som görs. Per Wikström, Umedalens IF, Ivar 
Söderlind, Västerbottens Friidrottsförbund, Albert Edman, IFK Umeå och Henrik Ragnvaldsson, 
Riksidrottsgymnasiet. FOTO: ULF HÄGGLUND 

UMEÅ En helt ny friidrottsarena och kanske också en elitinriktad klubb. Det våras 
för friidrotten i Umeå. 
– Från 2010 kommer vi att ha bättre förutsättningar än någonsin, säger Peter 
Sedlacek, mångårig företrädare för friidrotten i stan. 

Trodde du kanske att friidrotten i Umeå ligger i träda? I så fall har du helt fel. Sanningen är 
nämligen den rakt motsatta. 
I går var det idel muntra miner när bland annat företrädare för friidrottens föreningsliv, 
politiker från Umeå kommun, representanter från såväl Västerbottens Friidrottsförbund och 
Svenska Friidrottsförbundet, hade samlats på Campus för att prata sig varm om den 
framtida friidrotten i Umeå. 
Viktig pusselbit 
Satsningen på Friidrottens prestationscentrum är redan i gång och Jan Bäck, som är 
samordningsansvarig, ser mycket ljust på framtiden. 
– Alla resurser pekar numera i samma positiva riktning och självklart kommer den nya 
arenan att bli en mycket viktig pusselbit i helhetssatsningen på friidrotten i Umeå. 
En helt ny och fullstor utomhusarena kommer att byggas på Campus och stå klar sommaren 
2010. Redan på måndag ska detaljplanen upp i fullmäktige och efter nyår är det tänkt att 
projekteringsarbetet ska komma i gång. 
– Vi bygger och hyr sen ut arenan till kommunen. Byggkostnaden är beräknad till 35 
miljoner kronor fullt utrustad och då ingår en läktare för 1 000 personer under tak på östra 
sidan. Det kommer också att finnas plats för mobila läktare på västra sidan, berättar Matias 
Lindberg, regiondirektör på Akademiska Hus. 
Landskamp 
Arenan kommer att bli fullstor, det vill säga med 400 meters löparbanor och åtta till antalet 
vilket innebär att den klarar kraven för att arrangera SM. 
Först och främst planerar friidrotten i Umeå en ansökan om att få anordna en nordisk 
juniorlandskamp som invigningstävling när anläggningen står färdig under sommaren 2010. 
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Ivar Söderlind, ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund, är lyrisk över storsatsningen 
som görs i Umeå. 
– Våra föreningar har haft enorma problem att anpassa sig till fotbollens krav på 
Gammliavallen och med ständiga flyttningar av tävlingar som följd. Satsningen på en helt ny 
arena kommer att innebära ett jättelyft för vår verksamhet. 
Henrik Ragnvaldsson, rektor på Riksidrottsgymnasiet, menar att satsningen kommer att ge 
fler positiva bieffekter. 
– Absolut. Långt gångna diskussioner pekar på att det blir elitinriktad klubb i Umeå och 
eftersom samtliga föreningar är helt överens om att det behövs en sådan så är också 
förutsättningarna de bästa, säger Ragnvaldsson. 
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