Anderstorpsskolan

15 februari 2009

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 2
IFK Kristineberg ....................................................................................................................................... 3
Historik ................................................................................................................................................ 3
Senioridrott ......................................................................................................................................... 3
Ekonomi ............................................................................................................................................... 3
Klubben idag ........................................................................................................................................ 4
Källförteckning..................................................................................................................................... 5
Fakta ................................................................................................................................................ 5
Bilder ............................................................................................................................................... 5

2
Evelina Pallin SPID1

Lärare: Christer Carlsson

Anderstorpsskolan

15 februari 2009

IFK Kristineberg

Historik
Under slutet av 1930-talet började det lilla gruvsamhället Kristineberg successivt att växa till
liv, och som mest bodde ungefär 1500 människor i bygden. Det vuxna folket drogs till
gruvarbetet, men något krävdes även för ungdomarna, om samhället skulle kvarleva. Så år
1939 bildades föreningen IFK Kristineberg, som än idag finns kvar i mindre omfattning.
Starten med bygget av samhället, blev alltså även början för IFK Kristineberg år 1939.
Föreningen tillhandahöll många aktiviteter för barn och ungdomar inom olika
idrottsområden. Det erbjöds fotboll, ishockey, skidåkning och även alpinåkning. Allt för att
ungdomarnas hälsa och välbefinnande placerades högt inom IFK Kristinebergs målsättningar
av fritisaktiviteter.

Senioridrott
IFK stod inte endast för ungdomsverksamhet, utan erbjöd även idrottsaktiviteter för de äldre
i bygden. Under 80-talet debuterade damfotbollen i Kristineberg, men tilldrog sig inget
seriespel inom några högre divisioner.
Herrfotbollen bedrev ett lag i många år, innan framgången i division fyra laget kom till för
drygt 15 år sedan. Men satsandet lades ner någon gång tidigt under det nya millenniet, på
grund av att intresset minskade och att spelarutbudet blev mindre.

IFK Kristinebergs största framgångar låg mest på is, där föreningen spelade ishockey i
division ett, under glansdagarna för några tiotal år sedan.

Ekonomi
I alla år har IFK Kristineberg blivit sponsrade av både Lycksele kommun och företaget Boliden
Mineral AB, med tanke på att gruvverksamheten i samhället bedrivs av just detta bolag.
De flesta som är bosatta i Kristineberg och även vissa byar utanför, är en del av föreningen
och betalar en viss summa i medlemsavgift. En del av ansvaret för detta är även att sälja
bingolotter, för att finansiera föreningen. I övrigt har inte föreningen några större
affärsverksamheter, som försörjer organisationen.
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Klubben idag
Allt eftersom samhället minskat till dryga 300 invånare, så har även klubben minskat i
storlek. Fotbollen bedrivs fortfarande för de unga, där alla får chansen att delta.
De övriga aktiviteterna har försvunnit mer eller mindre under föreningens och samhällets
minskning av bebodda.
Alpin- och skidåkning finns fortfarande kvar, men nu som en frivillighet på fritiden och inte i
tävlingssyfte. Dock så finns det en hel del från Kristineberg, som deltar i både maratonlopp
och vasalopp och skrivs då som medlemmar i IFK Kristineberg.
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Källförteckning
Fakta
Rolf Jonsson, Kristineberg

Bilder
S-O Åström, http://www.kriberg.com
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