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Oskarshamn

Fläskboll – den nya
innesporten i Oskarshamn: ”Nu
är vi på g”

Med ett stort ideellt engagemang och många sponsorer kan
man komma långt. Efter hårt slit har nu Fläskboll Oskarshamn
etablerat sig. Två gånger i veckan är det full fart i Åsaskolans
gymnastiksal.

Oskarshamn • Publicerad söndag 06:00

Fläskboll vänder sig till alla. Gammal som ung och även de
som inte har något fysiskt handikapp kan vara med. Christina
Karlsson och Ulrica Holmqvist är två av deltagarna.
Foto: Per Edwardsson

De stora pilatesbollarna pumpas upp inför ännu ett
träningspass samtidigt som deltagarna gör sig redo i sina
sportrullstolar. En av dem är Ulrica Holmqvist. Hon är
initiativtagare och grundare till Fläskboll Oskarshamn.

Fläskboll går kortfattat ut på att deltagarna sitter i rullstolar och
ska göra mål med den stora pilatesbollen. Det finns inga direkta
regler. Det gäller bara att få bollen i mål.
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Fläskboll vänder sig till alla. Gammal som ung och även de som
inte har något fysiskt handikapp kan vara med.

Fläskboll går ut på att få den stora pilatesbollen i mål.
Foto: Per Edwardsson

Ulrica Holmqvist, som själv var med om en motorcykelolycka
2013, kom i kontakt med fläskboll på ett läger i Valjeviken.
Sedan dess, i över två och ett halvt års tid, har hon och flera
med henne kämpat för att etablera sporten fläskboll även i
Oskarshamn.

Det är genom Norra Kalmar läns lokalförening i
Personskadeförbundet RTP, där Christina Karlsson är verksam,
som Fläskboll Oskarshamn har kunnat bli verklighet.
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Christina Karlsson och Ulrica Holmqvist är två av
initiativtagarna till Fläskboll Oskarshamn. De har kämpat hårt

och länge för att etablera sporten i Oskarshamn.
Foto: Per Edwardsson

Grundplåten är ett bidrag från Föreningslyftet motsvarande
inköp av fem rullstolar. I övrigt har Ulrica Holmqvist och
Christina Karlsson jagat sponsorer för att kunna köpa in ännu
fler sportrullstolar. Deras enträgna slit har gett lön för mödan.

– I dag har vi nio rullstolar. Men vi vill gärna ha tolv, säger
Ulrica Holmqvist, som är överväldigad av alla sponsorer som
har ställt upp.

Olle Sehammar och Tomas Stalsbo från Lions Club Högsby,
som sponsrat Fläskboll Oskarshamn, provade på fläskboll
tillsammans med grundaren Ulrica Holmqvist.
Foto: Per Edwardsson

När Oskarshamns-Tidningen besökte en av träningskvällarna
fanns Lions Club Högsby på plats för att prova på fläskboll.
Lions i Högsby har skänkt 15 000 kronor. Även Lions Club
Oskarshamn har skänkt pengar.

Det har även Hugos stiftelse gjort. Christina Karlssons
bortgångne make, Bernt Karlsson, var också en av
initiativtagarna till Fläskboll Oskarshamn. I samband med hans
begravning samlades pengar in till Hugos stiftelse. En del av
summan, 8 700 kronor, har nu skänkts till Fläskboll
Oskarshamn.
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Per Edwardsson
Skicka e-post

Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik.
Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter
förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och
opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Två kvällar i veckan är det full fart i Åsaskolans gymnastiksal.
Foto: Per Edwardsson

När Ulrica Holmqvist fick beskedet rann tårarna nerför hennes
kinder. Det var både glädje- och tacksamhetstårar.

– Vi har kämpat länge och det har varit trögt, men nu är vi på g.
Alla rullstolar är upptagna varje träningskväll, säger Ulrica
Holmqvist innan det är dags att försöka få den stora
pilatesbollen i målet.

Läs mer: Träningsvilliga vill spela fläskboll
men saknar specialrullstolar

Läs mer: Rullstolarna till fläskboll snart i
hamn: ”Det blev lite ketchupeffekten”
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