
Sida 1 

                                           Årgång 12   Nr 6  September 2009 

 

 100  &  50  års jubileum  
Sikforsdagen                    Sommarridläger 

Yoga                                        Räjs  
 gympa                           bilorientering 

Äppelodling i Sikfors 
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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  2009                                  

  September:  Vargbackens ryttarförening 
       Oktober:       Fiskevårdsföreningen  
       November:   Folkets hus   
       December:    Intresseföreningen 
     



Sida 3 

Återblick  

Resultatet och bilder från 
SikforsSK Lådbilstävling 
som organiserades 
på Midsommardagen  
plats Nesvägen i Sikfors.  

Det var en RIKTIGT fin   
tävlingsdag med totalt  29 
deltagare i både tävling 
(barn) och vuxenklass! 
Vinnaren i tävlingsklassen 
var Mattias Berglund med 
en tid på 21,52 sek ,     
vinnaren i vuxenklassen 
var Oscar Öhgren med en 
tid på 21,28 sek.  

Vi hade omkring 200 
åskådare som blev bjudna 
på en härlig tävling 
med extra spänning i form 
av en liten regnskur. 

SSK sålde goda hambur-
gare, kaffe och fika.   
Sammanlagt var det en 
lyckad lådbilstävling. 

Mer information finns på 
www.sikfors.se                                       

Sikfors SK /                  
Gijs van de Moosdijk 
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Försöksodling 
Sedan våren 2003 provodlar jag olika sorter av äpplen för att testa 
vilka sorter som hinner mogna fram i Sikforsbygden. Nu i år är det 
ca 35 sorter av äpplen som blommat i våras och de har nu bildat 
fruktkart i olika stadier.  Fruktsorterna mognar fram på olika tider, 
vissa mognar redan i slutet av augusti medan andra mognar på oli-
ka tider i september. 
 
Tanken är att jag så småningom ska kunna berätta om vilka sorter 
som smakar bra och ger fina och friska äpplen här i Sikfors. Dessa 
erfarenheter kan också vara till nytta för andra odlingar i nordliga 
lägen med vår korta odlingssäsong. 
 
Jag förökar själv äppelträden med ympning vilket gör det lätt att få 
hem sorter från hela världen. Det allra viktigaste är att äppelträden 
klarar våra vintrar. Det finns sorter från Kanada, Ryssland, Finland, 
Baltikum, England och Sverige med i trädgården. 
 
För att kunna se vilka sorter som är bäst i smak och avkastning 
måste skörden från alla dessa äppelträd få mogna fram på trädet 
till full mognad.  
 
Förra året fick jag påhälsning av pallare som sprang omkring i träd-
gården och testade äpplena redan innan de var mogna. Det blev 
så fel som det kan bli. Dels smakar äppelkarten inte alls bra och 
dessutom känns det inte roligt att få påhälsning av objudna gäster. 
 
När äpplena är mogna kommer jag besöka skolan med äpplen för 
provsmakning, så kan alla som vill provsmaka de olika äppelsorter-
na 
 
Alla som är intresserade är välkomna redan nu så berättar jag på 
plats om erfarenheterna med min odling. 
 
Ronald Karlsson tfn 24 90 30 
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PRO SIKFORS 
Höstupptakt 
 

Bojan Öberg föreningens ordförande hälsade välkommen. 
Ett femtiotal medlemmar hade mött upp, för att träffas och äta  
surströmming. 
Stämningen var god och der fanns mycket att prata om efter  
sommaren, minst sagt en späckad sommar med evenemang i  
Sikfors, som Fiskefestival, Sikforsdagen,  
Pite Energis 100 är jubileum. 
Sedan vi ätit fick vi underhållning av  
” Bettan med hattarna”. 
Efter allt detta hölls sedvanlig mötesordning. 
Mötet avslutades med lotteri, samt kaffe och 
kaka. 
Vi tackar värdinnorna och värdar  
för ett trevligt möte. 
 
Gun M. 
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Sikforsdagen den 11 juli 

Lantbruksmuseet är mycket populärt ställe att besöka och även 
denna dag. Den traktor som åkte mellan de olika ställena  var alltid 
fullsatt,  
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Vid Sikforsgården kunde besökarna njuta av kaffe med våffla, me-
dans barn eller barnbarn lekte i hopplandet. 

Bagageloppisen fanns det mycket till salu , här fanns det att fynda 

Kraftverket var också en av 
de besökta ställena under 
dagen. 
Vilket renoverings jobb som 
det har gjort, det är rent 
vackert att titta på huset 
och gamla maskinerna.  
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Att Sikfors förlorade mot gästande Campinglag 
gjorde inte så mycket, för vi hade ändå ett bra lag 
med alla åldrar representerade från ungdom till 
äldre senior. 
Stor eloge till Allan Lövgren som spelade hela 
matchen, Han var med i flera dueller . 
Hoppas fler av de äldre ställer upp nästa år….. 
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Resultat SSK-straffläggning       090711   
   
Placering Namn    5-kampspoäng 
   
1 Mikael Nilsson           100 
2 Per Öhgren             99 
3 Jens Renberg             98 
4 Ida Söderberg             97 
5 Fredrik Pettersson     96 
6 Oskar Öhgren             93,5 
6 John Nilsson             93,5 
6 Albin Dahlqvist             93,5 
6 Tiff Rauf                      93,5 
10 Erik Nilsson             88,5 
10 Jenny Stenvall             88,5 
10 Joel Nilsson             88,5 
10 Eva Pålsson             88,5 
10 Jonas Nilsson             88,5 
10 Curt Jonsson             88,5 

Inne på Folkan 
så kördes det 
ett annat med 
bilar men inte 
vilka som 
helst, det är 
minibilar. 
 
Här är alla åld-
rar välkomna  
Att vara med 
och utöva sitt 
intresse för li-
ten bil på jätte 
bana. 
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Sommar ridläger i Sikfors     13-17/7 2009 
 

Under 5 dagar så anordnade Nicklas & Rebecca, Mellanbygdens 
hovslageri & hästgård sommar ridläger för 9 st ungdomar från lä-
net, närmarebestämt från Luleå, Piteå, Älvsbyn och Sikfors förstås. 
Det var en vecka med blandat väder sol, varmt och regn med åska. 
 

Maria Zachari Älvsbyn kom och hade hoppträning, dressyrlektio-
nerna hölls för Linda Nordlund, Stridholm. 
 

Det ingick föreläsning med bla. ortens veterinär Andros,  
Förutom att Nicklas höll föreläsning i hovvård skötte han 
(markarbetet) maten och övriga aktiviteter som långritt , bad och 
tipspromenad. Rebecca hade hand om allt i stallet, så att det skulle 
fungera bra med alla gästande hästar. 
Inkvartering var på gårdens stuga och husvagn. 
 

Det var inte bara ridning på schemat, det spelades brännboll, kubb 
och badades, även med hästarna. Nicklas transporterade runt ung-
domarna på ett släp med fyrhjulingen, så att de kunde köpa glass 
och godis på  Vargen Livs. Även ett besök hos CS Häst & Fritid 
hann de med. 
 

Inget läger utan tävling, de 2 sista dagarna ägnades åt att ha lite 
tävling till häst, dressyr  bestod av olika klasser som passade för  
allas nivåer från L.:D till L :B och hoppning på fredagen med klas-
ser från 50-80cm. 
Publiken bestod av släkt och vänner. Här ser ni hela gänget som 
var med under veckan. 



Sida 11 

I dressyren red Oskar (den enda killen på lägret, förutom Nicklas)  med 
sin fina varmblodsvalack Pickado som han själv skolat om från travare till 
dressyr häst, samt att de gillar även att hoppa. 

Vad är ett 
sommar 
ridläger 
utan bad 
med  
hästar.? 
 
Det är 
som en 
sommar 
utan 
glass… 
 
Här tas 
det ett 
kvälls-
dopp. 
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Nicklas och Rebecca tackar alla som var med för en trevlig vecka. 
Priser som deltagarna fick var skänkta av bla. CS Häst & Fritid 
samt Mellanbygdens Hovslageri & Hästgård. 

Här tackar både Nicklas & Fireja domaren med ett STORT leende 
efter att ha genomfört det lättaste dressyr programmet  L..D:4  

    Foto  Anna Ögren Älvsbyn.    Text / Red Carina... 
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Vad var en midsommar utan fest i Sikfors? 
 

 
Pite Energi som 100 årsjubilerade  bjöd på sommarfest 
i Sikfors i samarbete med olika föreningar.   
Detta gjorde att  besökare & bybor fick en liten återblick från förr.                                       

Sikfors Festplats där Campingen ligger i dag, var ungdomarnas 
samlingsplats för midsommarfirandet och där många av de stora 
artisterna uppträdde.  

Genom tiderna var det  idoler som bl.a. Alice Babs, Charlie Nor-
man, Tages, Hep Stars, Shanes, Anna-Lena Löfgren och Siw 
Malmkvist som passerat och kunnat glädja oss i norr. 

Det kunde vara ända uppemot  30.000 besökare under en helg 

1956 gästades Udden i Sikfors av ett ungt sångfynd, Barbro "Lill-
Babs" Svensson, uppbackad av "Big" Simon Brehms internationella 
elitorkester. 15.000 besökare passerade grindarna den aktuella 
helgen.  
 

2009 och 53 år senare står hon på vår scen i igen och sjunger. 

Midsommarfesterna dog ut i 
mitten på 70-talet eftersom 
det blev för mycket av fylle-
fest samt artisternas gager 
steg och intäkterna uteblev i 
form av sjunkande besökar  
antal som började ligga på 
10.000. 

Men minnet lever kvar. 
Den här lördagen den 15/8  
beräknades att det kom mel-
lan 4 - 5.000 besökare. 

 
Några sidor framåt kan ni  
följa festligheterna. 
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Parkeringsvy ner mot 
campingen fotat av och 
från Curt & Solveig. 
Bilar kom och for hela 
dagen, det måste ha va-
rit några tusen under  
dagen. 

Kanin hopp-
ning nedanför  
Sikforsgården. 
 
Samt bak av 
tunnbröd i den 
gamla Sikfors-
gårdens 
Bagarstuga 
som ni ser i 
bakgrunden. 

Gratis ponnyrid-
ning fanns det 
för barnen. 
 
Marknadsstånd 
med potatis 
grönsaker, och 
rökt fisk.                    
 
Sommarbuffè på 
campingen. 

Foto Fredrik Segerlund 
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Det var ett lyckat LådbilsRäjs med många åskådare, det var 25 
tävlande. 12 i Barn och ungdomsklass (under 15 år) och 13 i vuxen 
klass.  
Petter Johansson vann Ungdomsklassen med en tid på 23,05 sec. 
Roger Bergman vann den Vuxna klassen med en tid på 21,84 sec. 
 

Förarna på väg till start med sina bilar 
                                                                Nedan samling i depån 
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Fotograf är Gijs van de Moosdijk från Sikfors SK 

Lådbilstävlingen som var organiserad i samband med Pite-Energis 
100-års jubileum och var förlagd utanför nya kraftverket och kördes 
i en härligt brant backe som gav förarna en rejäl utmaning i fart, 
tävlingen han precis bli klar innan den guidade visningen av nya 
kraftverket tog vid och sedan var det dags för öppning av damm-
luckorna. 
                                                   Resultaten hittar du på nästa sida 
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PiteEnergi öppnade luckorna för att visa den kraft som släpps loss 
från dammen, ett skådespel som var över på några minuter. 
Vid gamla kraftverket bjöd man på grillad korv och kaffe samt infor-
mation om kraftverket förstås.                      

                                                                                           Foto Fredrik Segerlund 

I Kuriren för 100 år sedan; 
 

Sikforsens blifvande krafstation. 
Piteå tingslags häradsrätt  
sammanträder den 19 juli i  
Sikfors by hos hemmansägaren 
Viktor Larsson för förrättande  
af syn i anledning af en utaf  
ingeniören  H. Flygt gjord  
anhållan att få anlägga en  
elektrisk kraftstationen för 
 utnyttjande af vattenkraften i 
Sikforsen i Pite älf. 
                                                                               
Birgitta JN 
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 I väntan på Lill-Babs så  spelade Rockin´Robin och Röde & 
Rått  som förband och  scenvärdar uppträdde Stefan B Andersson 
och Annika Gaudet.                                                                                                         
Så kom det alla väntat på Lill-Babs åter på scen i Sikfors.        
Sjungande  kom hon genom publiken och intog scen.                 
Med en blandad kavalkad av låtar  underhöll hon oss en 1 timme 
Vilket energiknippe, hon utstrålade verklig glädje och energi.      
Hur orkar hon? 

Jag fick nöjet att prata en kort stund med min barndoms idol innan 
hon skulle skynda sig hemåt, hon skulle köra bilen hem själv till 
Järvsö. Lill-Babs berättade att hon inte kände igen sig i Sikfors för-
utom den lilla biten nere vid älven som hon också hade besökt för 
53 år sedan. Men värmen från publiken gjorde att hon kände sig 
välkommen och mindes hur det var förra gången... 

Jag lovar Lille-Babs                                                                              
är fortfarande min IDOL 
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Det var många som ville ha en autograf av Lill-Babs och köpa en 
skiva. Majlis Öhlund från Sikfors var en som lyckades köpa en CD 
skiva  med autograf av sin idol. 

Lill-Babs i 
full gång 
med  
autograf 
skrivandet 
och försälj-
ning av CD 
skivor  och 
singlar som 
snabbt tog 
slut. 
 
 
 
Foto &  text 
Carina  
Segerlund 
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  Rockin´Robin rockade loss med härlig underhållning i pubområ-
det som var mycket bra arrangerat med bar och bänkar, som fyll-
des på ganska snabbt efter att Lill-Babs lämnat området. 
 
Trots bra väder så började kylan tränga på och man kunde faktiskt 
känna att hösten var på väg. 
Några sökte sig in på restaurangen på campingen för att värma sig   
och fortsätta kvällen där i glada vänners lag. 
 
Fick några ord med Robin som berättade att han tidigare träffat och 
spelat med Lill Babs, tycker att hon är en väldigt ödmjuk och trevlig 
som person.  

Mycket trevlig dag och kväll...     Hej från mig  Red Carina 
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Det var inte bara 100 års jubileum som firades i Sikfors denna dag. 
 
På Sikforsgården firades nämligen 50 årsjubileum med klassträff 
för de som var födda 1952-53 och gick 1-2:an i Sikfors skola  höst-
terminen 1959  
 
21st elever gick i 1-2:an. 
 
Denna dag hade 12st av dessa elever samlats för att fira tillsam-
mans med deras magistern Gunnar Sandberg. 
 
Träffen blev mycket lyckad med god mat och underhållning på 
kvällen som Lill Babs & Rockin´Robin. 

Här ser vi de glada  fd. eleverna som kunde närvara på denna 
klassträff.  
Dessa ungdomar var inte gamla när Lill Babs var här förra gången. 

Foto U. Segerlund Text C. Segerlund 
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Bli medlem i Intresseföreningen du också 
Bg Numret är: 5657-5194.  

Årsavgiften är 50 kronor per person och  
80 kronor per familj. 
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 Marknadsrallyt i Råneå där Sikfors SK ende deltagare 
lyckades hamna på en 10:e plats trots att det bara blev ett åk pga 
trasig blockpackning. 

SNÄLLA, SNÄLLA, SNÄLLAAA! 
 
Rally Sikforsrundan 2009 behöver folk! 
Alla kan bidraga med något, så kom till  
UPPTAKTSMÖTET den 13/9 kl. 19.00 på 
FOLKETS HUS!! 
  
I fjol arrangerade SSK sitt första Rally och  
fick massor med beröm och då särskilt 
alla våra funktionärer. 
I år siktar vi på att förlänga Rallyt, den 19/12, 
så vi blir bäst i vårt distrikt, Norr- o. Västerbotten! 
  
Vill ni hjälpa oss och inte kan komma på mötet 
kan ni meddela detta på tfn. 0911-70 215! 
  
VÄLKOMNA! 
Organisationskommittén 
/Curt Jonsson 
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Till "Blå Bladets" läsare lite förhandsinfo om något fantastiskt 
som är på G i bygden, nämligen ett par sk. FAS 3 jobbers från    
Arbetsförmedlingen. SSK och Intresseföreningen har fått klart både 
från Fastighetsfacket och AF om att få bli anordnare, alltså inte ar-
betsgivare för två personer som har varit inskriven länge på AF.  

Dessa personer ska förgylla Sikforsbygden med bl.a. slyröjning, 
snöröjning, hjälpa Eilert med hans göromål och hjälpa till vid byg-
dens alla arrangemang såsom i ordningsställande av isbanor, el-
ljusspår, rallyvägar osv.. Förhoppningsvis kommer dessa också att 
få tid att hjälpa pensionärer och handikappade med sådant som 
inte hemtjänsten utför,  byta glödlampor etc. -Ja, kanske bara häl-
sa på! 
Just i skrivandes stund har vi intervjuat en person som verkar vara 
"klippt & skuren" för uppgiften och har vi tur så kommer han att bör-
ja redan den 24/8-09. Vi har några intervjuer kvar så vi hoppas få 
tag i en person till. 
Vi återkommer i nästa nummer med namn & bild på dessa 
"FÖRGYLLARE"! 

Och till sist en sommarhälsning som visar att vi inte bara arrangerar och jobbar! 

Hälsn. Curt & Solveig 
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Finns intresse i bygden att ordna en studiecirkel         
               i TUNNBRÖDBAKNING? 

Kontakta Solveig Jonsson på tfn. 0911-702 15 

Tänk på att synas i trafiken! 

Du ! Glöm inte bort att använda 
reflexer nu när mörkret faller på. 
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Det blev en fullmatad dag 
Med många aktiviteter 

 

STORT TACK  
 

till er alla som ställde upp och jobbade  
under dagen 

 

Föreningarna i Sikforsbygden 


