Arenan ska locka eliten till Umeå

KLAR 2010. Så här är det tänkt att 35-miljonersarenan ska se ut. Platsen för arenan blir bakom Iksu och den ska vara
färdigbyggd i augusti 2010.
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UMEÅ Så här ska Umeås nya friidrottsarena se ut. 35-miljonersarenan ska ge staden
stora idrottsarrangemang.
– Det jobbas på det, säger Jan Bäck vid Friidrottens prestationscentrum i Umeå.
Strax före lunch i går togs de första spadtagen i hoppgropen och den friidrottsstadion som ska
byggas bakom Iksu och stå klart i augusti 2010.
– Det är ett otroligt viktigt steg i ledet att bygga upp idrottsstaden Umeå. Vi får vara extra glada
nu när vi finns på landets tio i-topp-lista över idrottsstäder i landet, konstaterar Lena SandlinHedman, ordförande i fritidsnämnden.
Umeå kommun har skrivit hyreskontrakt på 25 år med Akademiska hus som ska stå för byggandet.
Kostnaden beräknas uppgå till 35 miljoner kronor.
Allt ska vara genomtänkt – från det strategiska området vid universitetet till att platsens
vindriktningar är undersökta.
Studerat vindarna
Inget har lämnats åt slumpen.
– Vi har studerat hur vindarna blåser här uppe. För stavhoppet, som kanske är den mest
vindkänsliga grenen, är det extra viktigt. Vi kommer att kunna välja fyra olika riktningar beroende
på hur det blåser under tävling, säger Jan Bäck som suttit med i arbetsgruppen som
friidrottskunnig.
Tillsammans med idrottsmedicin jobbas det på att utveckla paketlösningar med tester och läger för
att locka friidrottare till Umeå.
– Det borde vara väldigt attraktivt för den svenska eliten. Dels idrottsmedicins unika tester och
dels en arena som hamnar i topp i Sverige, säger Jan Bäck.
Hoppas på något stort
Det finns bara två renodlade friidrottsarenor i Sverige sedan tidigare, i Eskilstuna samt Gävle.
Kan det bli aktuellt med någon större tävling i Umeå?
– Det jobbas redan på det och förhoppningen är att vi ska ha något stort arrangemang i framtiden,
kanske SM eller Nordiskt mästerskap, säger Bäck som även ser stora möjligheter för Umeås
friidrottare.
– Det här kommer att göra all skillnad i världen, inte minst för kastarna som inte har kunnat göra
de långa kasten på tävling tidigare, säger han.
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