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AnnaKarin Drugge
Stefan Granberg, Malin Granberg, Jannica Bäck och Robert Ingerlund är några av medlemmarna i Umeå pincade flipperförening som ordnat sig en hel källare full av
flipper- och arkadspel.

Det är som att komma in i ett stort blinkande, bloppande vardagsrum. Drygt
30 flipperspel och några arkadvarianter pryder sina platser i källaren Öst på
stan där Umeå Pincade flipperförening huserar på 140 kvadratmeter.
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I flipperhimlen Öst på stan
Sök

– Vi har ett motto “För skojs skull” och det är precis så det ska vara – kul att spela,
säger Malin Granberg och presenterar sig som ingift i föreningen där maken
Stefan är en av eldsjälarna.
Den söndagsmorgon intervjun görs är även Jannica Bäck och Robert Ingerlund
på plats i de rymliga lokalerna. Nio medlemmar har gått ihop och köpt in de flesta
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spelen, de sköter också ruljangsen och därtill finns några hundra stödmedlemmar.
Årsskiftet 2018-2019 skaffades lokalen och det har varit mycket arbete med att
renovera den för ändamålet. Akustikplattor har satts upp i taken, väggar slagits ut,
mattor lagts in och den gamla bastun har förvandlats till kök/hängrum.

SKAPA KONTO

+18 år. Regler och villkor gäller. Spela
ansvarsfullt. Spelpaus.se. Stödlinjen.se.

AnnaKarin Drugge
Umeå Pincade flipperförening spelar inte bara för egen del, de arrangerar även events för både företag
och privatpersoner, berättar Stefan Granberg.

Utöver att roa sig själva ger föreningen även möjligheter för utomstående att
testa de inbjudande spelen.
– Vi ordnar events för företag och privatpersoner, det kan vara exempelvis
svensexor, möhippor och barnkalas. Det är jätteskoj!, berättar Stefan Granberg
och beskriver hur många reagerar när de kommer hit.
– De bara “Wow!", springer in som ystra kor på släpp, alla börjar spela och
ljudnivån ökar, skrattar han.
– Folk blir som barn på nytt, konstaterar Robert.

AnnaKarin Drugge
– Folk blir som barn på nytt här, berättar Robert Ingerlund.

I mottot ”För skojs skull” ingår också att tävla, både att arrangera och besöka
andra svenska orter. De har bland annat ett samarbete med en flipperklubb i
Sundsvall.
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– De flesta större svenska städer har flipperföreningar och det blir bara fler och
Meny

Sök

fler, det är ett intresse som växer, berättar Stefan.

Mitt VK

Ja, även utomlands har de tävlat.
– Det är ganska lekfullt på de flesta platser, men nog kan det vara ett visst mått av
allvar i tävlingssammanhang, säger Stefan.
Internationellt finns ett rankningssystem för flipperspelare som sköts från USA dit
tävlingssugna kan anmäla sig och sedan rankas efter tävlingsresultat.
– Svenskar är jätteduktiga på flipper och står sig väl i internationell konkurrens,
berättar Robert.

AnnaKarin Drugge
Alla spel har olika egenskaper och mer eller mindre avancerade regler.

Många av flipperspelen i Umeåföreningens ägo är från 90-talet, men även lite mer
retrospel, som 80-talare börjar komma in nu.
– De är inte gratis. Nya i kartong kostar runt 100 000 kronor och för begagnade
får man ge från 15 000 kronor och uppåt beroende på titel, förklarar Robert

Ingerlund som är en av entusiasterna.
DET HÄR ÄR FÖRENINGEN

Namn: Umeå Pincade flipperförening
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Medlemmar: Nio fasta och några hundra stödmedlemmar.
Meny

Sök

Mitt VK

Var: I en källarlokal på Kungsgatan Öst på stan i Umeå.
Verksamhet: Spelkvällar för föreningens medlemmar och möjlighet att hyra lokalerna för
företag och privata initiativ.
Läs mer på:www.umeapincade.se

Den som händelsevis trodde att flipper bygger på tur har fel, förklarar de insatta.
Vad är tjusningen med flipper?
– Man får ett adrenalinpåslag när det går bra. Det blir roligare ju mer man kan och
man övar in vissa saker som vinklar och teknik, förklarar Malin och medger att det
händer att hon drabbas av tävlingsdjävulen när det är tävlingsdags.
– Då går jag i gång på riktigt.

AnnaKarin Drugge
– Arkadspel är datorspel i spelautomat, berättar Stefan Granberg.

Stefan beskrivs kärleksfullt som en nörd av de andra, han inte bara spelar, han
renoverar spel och roar sig ibland med att byta ut ljuden på gamla spel till nya
med ny musik, effekter och prat.
– Jag är hobbymekaniker, konstaterar han och berättar att han även har ett
engagemang i att sköta underhållet av spelen på Megazone och att några av
deras spel finns hos Umeå Pincade flipperförening.
Samvaro och gemenskap är en stor del i gamingen.
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