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Sara belönades av ”Bröderna”

NORRKÖPING

”Idrottens bröder” har
gjort årets stipendieval
och samtidigt ökat totalsumman.
20.000 sköna kronor
överlämnades nu till
Sara Söderberg, 19, för
hennes ypperliga friidrottssäsong.

– Vi var faktiskt helt eniga i 14-mannakommittén
vid vårt beslutande möte,
meddelade ordförande
Bertil Bergström som tog
emot Sara högt uppe i deras lokaler på Bredgatan.
– Ingen sluten omröstning behövdes.

Bytt till Tjalve

Sara, som nu bytt klubb
från IKNF till Tjalve,
verkade lite generad över
all uppmärksamhet. Men
det är ingen tvekan om
att ”Sällskapet Idrottens
Bröder” gjort ett gott
val - under de senast två
åren har hon plockat åt
sig hela fyra SM-tecken
samt lika många andra
SM-medaljer.
– Jag har vetat om det
här i dryga två veckor
och blev naturligtvis
mycket glad över stipendiet, menade Sara och
fortsatte:
– Nu kan jag satsa på
idrottsläger och en del
idrottsprylar.
Sara senaste framgång
var ju SM-tecknet i sjukamp för 19-åringar samt
silvret i seniorklassen.
För att hänga med där

Sara Söderberg fick på tisdagen mottaga den högsta stipendiumet i ”Sällskapet Idrottens Bröders” historia. 20.000 skall nu hjälpa henne på
vägen att riktigt etablera sig i friidrottstoppen. Sara i förgrunden och bakom checken står SIB-trion Bertil Bergström, Tommy Jonsson och Christofer Lange.
Foto: Titti Olovsson
behövs det utrustning
- specialskor i löpning,
likaledes i kula, höjdhopp
och spjut. En nog så kostsam utgift.
– Men jag är inte riktigt säker på vad jag
skall satsa på. Sprint och

längdhopp eller mångkamp.

henne i det mesta nu när
hans egen karriär går åt
till rehabträning.
– Jag har inte tävlat sedan sommaren 2012 och
vet inte riktigt vad jag
står, förklarade Noak som
också tillhör (-de) svensk-

”Får mogna”

– Det får mogna fram
tids nog.
Sara är flickvän till Noak Ringman som stöttar

Urbanos urbana hybridlandskap
NORRKÖPING

gångsrika idrottsmän och
kvinnor i Norrköping. En
detalj vi inte ger avkall
på, avslutade Bertil och
bjöd till ett snyggt dukat
och läckert matbord.
Eddie Sandberg
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Bakset i silikon 4 delar

Fotografen och konstnären Paula Urbano intar nu Konstforums
fotogalleri Studion med sin bildserie Reflexive Perception.

Rosa, grönt eller blanda färgerna valfritt!
1st KAKFORM
19 cm

Det är fotomontage, där bilder från
Miami, Kassel, Göteborg och Berlin
har smälts samman till urbant gråtonade bilder av omöjliga stadsrum.
– Det blir som utopiska landskap,
konstaterar Paula Urbano.

1st SOCKERKAKSFORM
25 cm
6 st MUFFINSFORMAR

1 st SLICKEPOTT
32 cm

79:-/set
79
/ t

KERAMISK STEKPANNA

GRATÄNGFORM

28 cm passar induktionshäll

99:-/st

Influerad

Paula Urbano är influerad av litteratur- och kulturteoretikern Homi Bhabhas idéer om ”det tredje
rummet” som beskriver kulturella
hybrider som uppstår i mötet mellan skilda kulturer. Ett landskap
dagens globaliserade människa kan
ha lätt att känna sig hemma i, inte
minst hon själv som har rötter i
Chile men är uppväxt i Sverige.
De stora fotomontagen är uppbyggda av flera lager som består av
mellan fem och tio fotografier.
– Det känns som jag har jobbat
fram bilderna som en målare, när
jag lagt till och dragit ifrån. Sedan
väljer jag att fotografera analogt
med storformatskamera för att få

toppen i sin åldersklass
P 18.
Det här var den högsta
summan som SIB någonsin delat ut – alltså ett
stipendium som man inte
kan söka.
– Vi vill ju stödja fram-

3,2 L för varmhållning, lock
och ställning i rostfritt med
plats för 2 st värmeljus ingår

129:-/set

STEKPANNA TEFLON

28 cm passar induktionshäll

99:-/st

GRATÄNGFORMAR

i ungsfast glas, 3 storlekar

79:-/set

SOCKERKAKSFORM
KAKSFORM

Paula Urbano berättar om sin installation Oscillation Absence, en uppsträckt arm som snart pryder Saltängsgatan. Hon visar även fotokonst av
urbana landskap i Konstforums fotorum Studion.
Foto: Titti Olovsson
fram kornet, men samtidigt bearbeta bilderna digitalt. Också det
blir en sorts hybrid.
Paula Urbanos Reflexive Perception visas till den 3 november. Un-

der den kommande, konstintensiva,
helgen kommer hon också att visa
den iögonfallande installationen
Oscillating Absence på Saltängsgatan.
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•

i teflon

TEFLONFORMAR

D:28/32/33 cm 3-pack

59:-/set

29:-/st

SMÖRKNIVAR

18,5 cm röda 4-pack

15:-/set
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