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                                                Årgång  11   Nr 4  Maj   2008 

 

PROGRAMBLAD PROGRAMBLAD FÖRFÖR SIKFORSDAGEN  SIKFORSDAGEN   
VALBORG VALBORG MEDMED MAJBRASAN  MAJBRASAN II  REPRISREPRIS  

FOTBOLLSMODE FOTBOLLSMODE PÅPÅ 30  30 ÅRÅR  
500 MC 500 MC GENOMGENOM  SIKFORSSIKFORS  

CYKELCROSS CYKELCROSS BANABANA  
BJÖRNSPÅBJÖRNSPÅRR  

GRUSCUPGRUSCUP  
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MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD 
 
MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: 
Carina Segerlund                Tfn 0911-70253 
             E-post: segerlund@pitea.riksnet.se 
 
FÖRENINGAR 
Föreningars aktivitetsupplysningar och annonser är gratis. 
 
ANNONS KOSTNAD  
Helsida    bybor 100 kr         övriga  300 kr / annons. 
Halvsida  bybor  75 kr          övriga  200 kr / annons. 
1/4 sida   bybor  50 kr          övriga  100 kr / annons. 
1/8 sida   endast bybor  20 kr 
 
Annons utformas i samråd med redaktionen. 
 
Ansvarig utgivare Intresseföreningens ordförande 
Redaktör och kontaktperson Carina Segerlund 
 
Redaktionen för denna tidning, tar ej ansvar för ev. ändringar i  
sakinnehåll, efter tidningens utskick. 
Annonsintäkter går till finansieringen av denna tidning  
(Sikfors Intresseförening) 
 
Från redaktionen….. 

 

Utkörningslista  för  tidningen  2008 
       Maj:  Sikfors Älgjaktsområde ”SVO” 
      Juni: PRO 
           Tidningsuppehåll juli & augusti  

20 augusti manustopp för September 
September: Varg backens ryttarförening 



Sida 3 

Maj brasan i Sikfors 2008 
 
Det var säkert trevligt som vanligt! Med Allsång och fyrfaldigt  hurra 
för våren. 
Jag hade tänkt vara där och fota årets gäng, men det blir inte alltid 
som man tänkt eller vill. 
Vädret på dagen var ju toppen härligt och kvällen likaså. 
Jag ber om ursäkt för att jag inte kom, men jag har en bild som blev 
bra från förra året, och passar att gå i repris. 
Är det någon som fota? Skicka det till mig så kommer det med i 
nästa nummer. / Red Carina 
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PÅPP - Påse Pengar:  
Projekt av unga för unga 

Kontaktperson Ung Kultur Fritid, ung@kf.pitea.se,  
Kyrkbrogatan 15, 941 31 Piteå 
Ansökningsblankett 
Allmänt 
Påpp är en pott med pengar avsedd att stimulera ungas 
egna initiativ. Stödet utgår till verksamheter som inte kan 
betecknas som ordinarie föreningsverksamhet. 
Påpp utgår från 3 grundläggande perspektiv: 
  

- Unga som resurs 
- Självständiga unga 
- Ungas inflytande 
Exempel 
Varje Påpp-ansökan är unik och behandlas utifrån de för-
utsättningar som finns ex: "Ett gäng unga vill genomföra 
ett disco, samtidigt planerar ett annat gäng unga ett annat 
arrangemang". 
  
Vid sådana tillfällen söker ungdomskonsulenterna via dia-
log en annan lösning än två kolliderande arrangemang. 
Ändamål 
Stödet avser att stimulera ungas egna initiativ. Unga pro-
ducerar fritidsaktiviteter enligt principen Unga gör för 
Unga. 
Villkor 
Alla unga mellan 13-20 år kan söka stöd från Påpp 
till verksamheter som inte kan betecknas som ordi-
narie föreningsverksamhet. De verksamheter som 
genomförs ska följa de målsättningar och policys 
som Piteå Kommun Kultur- och fritidsnämnden har. 
Ansökan 
Ansökningarna insänds löpande under året. 
Ungdomskonsulenterna arbetar i dialog med unga. 
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Ring Curt & Solveig  
på 

0911-70 215 
 

Söker alltså en liten 
utombordare till vår 

gamla forsbåt, ~3-6hk, 
som STARTAR! 

EFTERLYSNING 
Du som lånat långpannor o/e skålar från Sikfors 
Folkets Hus och missat att lämna igen dom, 
snälla gör det nu.  
Vi saknar dom så kom och lämna igen dom så 
fort som möjligt eller hör av dig till Hans så vi 
vet var dom finns. 
Hans L 070-6277417  

 

 

 Tack alla som ställde upp och hjälpte                           
till under "Gruscupen" 

   Stort tack till alla ni som skänkte ett penningbidrag på affärn.  

Vi fick bra respons på arrangemanget                                             
och mycket beröm för den goda maten! 

Så än en gång TUSEN TACK FÖR ALL HJÄLP! 

  SIKFORS SK 



Sida 7 

Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 

 
 

BASTUBAD 
VARJE FREDAG ÄR SIKFORS BYABASTU ÖPPEN 

 

15:00 TILL 19:00  
KAN HERRAR AVNJUTA EN ÅNGANDE VARM BASTU 

 

F.N. BADAR INGA DAMER, MEN VI ÄNDRAR  
ÖPPET TIDERNA OM SÅ ÖNSKAS 

 

ENDAST 10:-/GÅNG SOM OAVKORTAT GÅR TILL  
ELFÖRBRUKNINGEN 

 
VÄLKOMNA 
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Mitt hjärta skrattar och kroppen mår fint 
 
I höstas gick det ut information om ”bondgympa” som var till för alla. 
Även de som inte är bönder. Gympan leds av Nina Olovsson från 
Skomanstjälen och gympan har blivit en riktig dundersuccé. Varje 
tisdag träffas mellan 15 – 30 personer i Sikfors folketshus för en och 
en halv timmes gympa. 
 
         Text och bild från Arnemarks Allehanda / Maria Hansen 
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     Sida 9 

KL: 16.00-18.00 
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Sida 11 
Sida 11 



Sida 12 
 

Sida 12 

Kl:  12 & 15 
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Årets första björnspår hittades den 27/4 –08 
Spåret hittades vid kullen mot Grenbers  

Inskickat av Nicklas och Rebecka 

Två arnemarkare tog medalj 
 
I Sikfors skidklubbs tävling var det två arnemarkare som knep var 
sin andraplats. Linn Clarén-Johansson kom på andra plats i ålders-
gruppen barn och Jessica Notelid kom på andra plats i damernas 
tävlingsklass. Det var en strålande insats av de bägge Arnemarks-
damerna. Föret var ännu sämre än i årets Vasalopp. Plusgrader 
och lite regn gjorde att det var svårt att få både fäste och glid. 
 
- Loppet var jobbigt, kul och lite slaskigt, berättar Linn 8 år. Linn fick 
själv välja pris och valde en drickflaska. För Jessica Notelid var det 
den första skidtävlingen som hon deltog i. Att knipa andrapriset i 
damernas tävling var en strålande prestation. Priset för Jessica del 
blev ett Craft träningsställ. Årets skidtävling var ett väldigt lyckat 
arrangemang med glada deltagare och mycket fina vinster. 
 
        Maria Hansén 
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Det är inte alla som vill vänta till nästa år med att  
tända en ny  (Maj) brasa!   
 

Tänkte faktiskt vad skönt att det inte var några smällare i farten  
under Valborgsfirandet i Sikfors. 
Då dånade det till som om de var sättning i backen eller något dyligt, eller 
var det gubben som gjorde något  i köket eftersom det dunkade till i hela 
huset. 
Jag hörde honom säga -” Fy fan det var en riktigt smäll!!!! 
Va är det sa jag frågande? 
Jo! Gösta och Rikard håller på och eldar majbrasa och vilken smäll det 
blev! 
Eftersom det var mycket snö så det var svårt att ta sig dit, kom de på att 
ta snöslungan och göra en gång fram till rishögen. 
Det uppmärksammade Urban och skyndade sig att ta en bild,  
Efter en stund så slocknade brasan. 
 

Då när det hände så kom de stora pojkarna på att ja vi sätter dit lite  ben-
sin!!! Och så tände de på Booom så hela marken gungade. 
 

Urban gick ut och kollade läget,  Gösta och Rickard formligen lyste och 
Gösta sa — Vilken jädra smäll. 
 

Det var tur att det inte hände något allvarligt. Vad lär vi oss av detta 
JO ATT MAN INTE SKA SLÄNGA PÅ BENSIN ELLER DYLIGT 
PÅ EN REDAN GLÖDANDE BRASA. 
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   1 maj MC tåg genom Sikfors 
 
Om man inte vill gå i ett tåg och demonstrera så kan man ju alltid 
haka på MC tåget  som går fyrkanten runt. 
Det var ca 700st  Mc ekipage som passerade Sikfors , en del pas-
serade över norra sidan, men i det stora hela så var det ca 500  
som passerade genom byn. 
 
De fanns flera Sikforsare / Borgforsare  med i tåget. 
Några av dem fick jag på bild. 
Det var ett riktigt brummande, när alla passerade i det härliga 1 maj 
vädret. 
Njut av bilderna ni som är hojj intresserade. 

Bland  de första ekipagen kom Hans & Annika Lindberg 
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Ovan ser vi Lars och Brittinger sida vid sida. 
 
Här nedan ser vi Karin en mc längd före Jan, som har  kommit på 
efterkälken. 
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Detta var det klart roligaste åket med hunden i grönt skinnställ! 
Det var många olika modell på hojjarna, även åldrarna varierade 
från gammal till ung, kvinnligt och manligt, samt barn och hund 

Text & Bild Carina Segerlund  
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Fotbollsmodet idag och förr 
 

På bilden ser ni hur modet utvecklats på 30 år Lennart visar upp 
herrarnas overall från 1979-talet och Emelie med damernas för 
2008.  
Som ni ser har Lennart inte tappat så mycket, han verkar vara i fin 
form. Overollen sitter som juten! 
Och han lär nog anmäla  sig till Fotbolls matchen som kommer att 
spelas under Sikforsdagen den 12/7-08 
 
Gör som Lennart anmäl dig i dag så har vi garanterat två lag som 
möts under en trevlig Sikforsdag…... 
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GrusCupen i Sikfors 2008 
 
Sikfors SK / ÄIF damlag vann årets GrusCup  
De mötte Gammelgården I final och det stod  0-0 vid 
slutsignal.  
Så matchen avgjordes på straffar som slutade 3-4 till 
SSK / ÄIF                                                                                      
                     

                  Stort Grattis Tjejer     
 
Bilden nedan  ser vi Storfor AIK Div 4 möta Länslaget –93 
Den matchen slutade 1-1. 
Ingen av dessa två lag tog någon pallplat                 
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