NYA TARFALAHALLEN

En ny inomhushall. I december 2013 presenterades beslutet om att kommunen skulle
bygga en ny inomhushall – Tarfalahallen. Hallen är placerad precis bakom Rakethallen och
invigs under maj 2015. Det sista arbetet som återstår är att färdigställa markytor runt hallen
och det ska vara klart i sommar.

Nu står den äntligen klar. Kirunas nya idrottshall
Tarfalahallen är efterlängtad och kommer att bli ett
stort lyft för många av idrottsföreningarna.
– Nu kan vi ha försäsongsträning på stor plan och
det kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar för att spela bra fotboll under somrarna, säger
Johan Enback, Kiruna FF.
Text Maria Lindgren | Foto: Petra Sternlund, Maria Lindgren

S

edan första spadtaget för Tarfalahallen

togs 2014 så har mycket hänt. Det som
från början var tänkt att bli en enkel
och flyttbar ballonghall blev på kommunens
initiativ istället en toppmodern idrottshall som
inrymmer verksamhet för fotboll, friidrott och
klättring.
– Kiruna kommun ville göra en ordentlig
satsning för idrotten, så vi har investerat cirka
50 miljoner kronor i Tarfalahallen, säger Gert
Mörtvik, beställarombud hos kommunen.

Englunds bygg AB från Kalix vann upphandlingen och fick uppdraget att bygga hallen och
har på dryga ett år rest väggar, snickrat läktare
och byggt både omklädningsrum, bastu och domarrum. När hallen visas upp för kommunens
samlade pressuppbåd i mitten av april återstår en
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del fix och puts, konstgräsmattan läggs på plats
och ska snart bjuda in till de första träningspassen. Även skolorna i kommunen kan nyttja
Tarfalahallen under till exempel idrottslektioner,
friluftsdagar och liknande aktiviteter. Och precis
som för samtliga av kommunens övriga hallar så
kommer det finnas möjlighet för privatpersoner
att boka den nya idrottshallen via kommunens
bokningssystem. Dessutom finns ett mindre
konferenscenter inbyggt i hallen.
Det allra mesta av Tarfalahallen är byggt
i miljövänligt material, något som Kiruna
kommun alltid strävar efter när nya byggnader
uppförs.
Enligt det regelverk som finns för nybyggnationer så har 1procent av den totala byggkostnaden för Tarfalahallen gått till konstnärlig
gestaltning, så det kommer även att finnas en >>

Nu
nya

Matilda Lindgren, Alida Videkull, Moa
Eriksson, Julia Abrahamsson och Liza
Fjällborg från Kiruna FF:s damlag testar
konstgräset i Tarfalahallen för första gången.
“Det här är jättekul, kul att de satsar på oss
och att de satsar på idrotten.”

är Kirunas
idrottshall klar
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NYA TARFALAHALLEN

>> hel del vackra konstverk att titta på för den
som besöker hallen.
– Vi satsar på en rejäl utsmyckning på utsidan
av Tarfalahallen, antingen på fasaden eller genom
en skulptur. Det kommer att bli spännande att
se vilka förslag konstnärerna har, säger Lennart
Lantto, kultursekreterare i Kiruna kommun.

Ordentlig satsning. Kiruna kommun ville
göra en ordentlig satsning för idrotten,
så vi har investerat cirka 50 miljoner
kronor i Tarfalahallen, säger Gert Mörtvik,
beställarombud hos kommunen.
För Kiruna FF, klätterföreningen Kiruna
klätterklubb och friidrottsföreningen Nedre
Soppero IK kommer den nya idrottshallen att
göra stor skillnad. Kiruna FF har tidigare haft sin
försäsongsträning i olika gymnastiksalar under
vinterhalvåret och de två andra föreningarna har
varit trångbodda när det gäller läktarplatser och
träningsutrymme. Nedre Soppero IK har inte ens
haft möjlighet att anordna tävlingar tidigare då de
inte har haft tillgång till ändamålsenliga lokaler.
Det blir det ändring på nu. Tarfalahallen är över
5000 kvadratmeter stor och rymmer ca 1000
personer. På de nybyggda läktarna får 150-200
personer plats att sitta. Så en sak är säker – det
finns plats för både idrottsföreningar, publik och
skolungdomar i Kirunas nya idrottshall.
Fotbollsföreningen Kiruna FF har länge längtat
efter att slippa vinterträningen i små och trånga
gymnastiksalar och i många år drömt om att få
spela på en riktig konstgräsplan under årets kalla
månader. Föreningens vice ordförande Johan
Enback tror att Tarfallahallen kommer att bli ett
ordentligt lyft för fotbollen i Kiruna.
– Jag är glad över att hallen snart är färdig. Att
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”Att vi får möjlighet att ha försäsongsträning på stor plan ger oss
ännu bättre förutsättningar för att
spela bra fotboll sommartid.”
Johan Enback,
vice ordförande i Kiruna FF

vi får möjlighet att ha försäsongsträning på stor
plan kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar
för att spela bra fotboll under somrarna, säger
Johan Enback.
Tarfalahallen ger inte bara möjligheter till bättre
kvalitet på fotbollsträningarna, den gör också att
Kiruna FF kan anordna andra typer av evenemang
på ett bättre sätt. Som planeringen ser ut nu kommer den så populära Snöfestivalcupen att bli den
första fotbollscup som arrangeras i den nya hallen.
Lag från hela Norrbotten, samt lag från Norge,

Finland och Ryssland brukar delta i cupen som
annars spelas på olika platser runt om i Kiruna.
Nu finns alltså chansen att samla alla matcher på
ett och samma ställe.
– Från vår sida ser vi också möjligheten att föreningarna som har sina verksamheter i Tarfalahallen
kan samarbeta med varandra. Kanske anordna
gemensamma aktiviteter så som kombinerad fotbolls- och klätterskola till exempel, säger Johan.
Sedan 1994 har Kiruna klätterklubb haft sin
verksamhet på Vasallen i Kiruna. Även om allt
har fungerat väldigt bra där tror Fredrik Hansson
från Kiruna klätterklubb att deras nya klättervägg
i Tarfalahallen kan locka ännu fler till att prova
klättring.
– Vi är i dag ett 50-tal medlemmar i föreningen, men nu när vi får en ny vägg med möjlighet
till ännu bättre klättring så tror jag att medlems- >>

I hallen finns:
Gräsyta 70x44,6 meter
Löparbanor 4 st 80 meter
Här ska man även kunna utöva
friidrottsgrenarna:
stavhopp, höjdhopp,
längdhopp och kulstötning
samt träna diskus och kasta
slägga i en bur.
Nya Tarfalahallen klar. Överst till vänster: Vid pressvisningen av Tarfalahallen var arbetet med att lägga ut
underlaget för konstgräset i full gång. Nederst till vänster: Representanter för kommunledningen, Kiruna
Bostäder, SA Englunds och flera av de föreningar som kommer att nyttja hallen under pressvisningen.
Mitten: Lennart Englund, vd och Håkan Lindbäck, byggledare från SA Englund har byggt hallen på uppdrag av
Kiruna kommun. Längst till höger: Klätterväggen mäter 13,5 meter i höjd.

>> antalet kommer att öka, säger Fredrik.
Den nya klätterväggen är certifierad och
byggd efter alla krav som finns på klätterväggar
i dag. Det innebär att klätterklubben nu har
tillgång till en toppmodern vägg som dessutom
är större än den de har haft tidigare.
– Om man jämför med den tidigare klätterväggen så har den här mer attraktiva lutningar
och svårare överhäng, vilket betyder att du får
en större utmaning som klättrare, säger Fredrik.
Även klätterklubben ser framför sig att samar-

betet med de övriga föreningarna i Tarfalahallen
kommer att öka. Kiruna klätterklubb firar
dessutom 30-årsjubileum under 2015, och vad
passar då bättre än att fira det i en ny idrottshall?
Nedre Soppero IK har fostrat många duktiga
friidrottare i teknikgrenarna. Det som däre-

mot har saknats är framgångar i löpgrenarna.
Anledningen är att de helt enkelt inte har haft
tillräckligt långa banor att träna på. Den tidigare lokalen i Sporthallen är långt ifrån optimal
om man vill bli en duktig sprinter.
– Tarfalahallen är otroligt efterlängtad. Det
blir enklare för ledarna nu när vi får större
ytor, samtidigt som vi äntligen får en ordentlig
löparbana, säger Stig Snällfot, ledare i Nedre
Soppero IK.
I Tarfalahallen finns förutsättningar för
friidrotten att växa ytterligare. Det går att göra

”… med en så här ny och fin
hall kan jag tänka mig många
år till som ledare!

Klättervägg 190 kvadratmeter,
höjd 13,5 meter

allt från att hoppa längd- och stavhopp till
diskuskastning. Det öppnar upp möjligheter för
att i framtiden hålla friidrottstävlingar i Kiruna,
något som hittills inte har varit möjligt.
– Det krävs mycket för att hålla en tävling,
men en tävling innebär också att vi kan dra in
pengar till klubben för att i slutändan ha mer
resurser till våra ungdomar, säger Stig.
Stig Snällfot har under sina år som ledare

Nedre Soppero IK hjälpt många ungdomar
på sin väg mot att bli duktiga friidrottare.
Och än brinner hjärtat för friidrott.
– Jag har varit ledare i friidrottsföreningen i
38 år, och med en så här ny och fin hall kan
det nog bli många år till, säger Stig. n

Stig Snällfot,
Nedre Soppero IK
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