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Lokalt Sport Affärsliv24 Familj Åsikter Kultur Nöje Weekend A - Ö

HOBBY OCH FRITID

I flipperhimlen Öst på stan
Publicerad idag kl. 18:00

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.

Erica Sjöström
erica.sjostrom@vk.se

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.

Annons

Annons

Meny Sök Mitt VK

https://www.vk.se/nara
https://www.vk.se/sport
https://www.vk.se/affarsliv24
https://www.vk.se/familj
https://www.vk.se/asikter
https://www.vk.se/kultur
https://www.vk.se/noje
https://www.vk.se/weekend
https://www.vk.se/ovrigt
https://www.vk.se/kategori/hobby-och-fritid
https://www.vk.se/arkiv/9e80afb2-c591-5f0d-b596-2adeffc46cea
https://delivery.adnuntius.com/c/1bnE48p8J4GM1xyteeOy0CLZFG2j14faPGRFDXv46jEAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLB4ipr6yTURKEZL2Ietr58RpWaVD9XZSJkqa5FyAemAiteENTgAO1j0PCxT5t4-Dw2QxHYYe9rzI3RDaxoRwoxDIb_okzdiTdMp5kTzgjCpVGBMdNr0Zgre_GA77b6rLJGFY-W12KNhORDB4ox6MhuXdBXbzcabQuB65qdJ_PGy4s8DmfNbLjyNwxivJxM1ker4966KxiBMV3Airs8umIu0uMoeThWJKCWSyqW2rV-7Y?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fwww.skola.umea.se%2Fskolor%2Fgymnasieskolor.html%3Futm_source%3Dvkmedia%26utm_medium%3Dbanner
https://delivery.adnuntius.com/c/260IWAGsESvZzBT7aOHNl9fDW4pWnYWSy8jF3L61rBAAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLAIikqKmXWUeAaLzaId31_xBVP1P4W5nYyKzoQS5DngixDUNTgAO1myvDxQxltNzw2QxHYYe9rzJTZ5ghi3KUHhNoAzAXXRZpKYhvFW4nWZIVH4kYrhMv476SV6GVsb6YUE08WQiIZxbADE0rxBXamlxSV-SEZud_CqZqfJLLSngq822cZbG2m9Roj_R2YVxO_KwA9KxmB4xiAnLs8rDQpg7Rt65cSqcvhTJh1GXwFQ?ct=2501&r=https%3A%2F%2Frallysweden.com%2F%3Futm_source%3Dvkmedia%26utm_medium%3Dbanner
https://track.adform.net/C/?bn=52034635;crtbwp=oqNdsQYbQr6GbthhPvxywcN4iOtIBxgX0;crtbdata=8EbIU6q67l-50_3C7JIP8U-QF1hiTgGuI6g2JaFKNjvVH17y19aa3qvmmMulsvi32ZlISdzLJJpZLosksGfnqAf8ZIk3pl3hhjPTMbxrHIv4lix1J9pcoJr_u0nVM0IBgx_TMEKsSHU99qd_FWwzOzRjFIOockxP0JDJvjWtk_myMoFczMEaNxEq7e6rYkMU7sQk_RlHjw1K2xfaoOhwXlustBoFkljdIUQEAEOvzHIm5d9ly5I7gqXTuu_XiwJgRS4SBqPqYLzao1ps7HhDz5qRItiCYmJgppSUVal8UMei-2mpX_6WbY7_SMj5PzFa9VlU2gtSZYJ9E7FLoxdOe4Tnu7563Yr8zyQUxGL7ZkL-Uc4xiim7UUIXvqHRAdplvrDfSjoUXPn73_2rUms_z8N4iOtIBxgX0;ccsid=127626;adfibeg=0;cdata=mZPhveZmwqHfIoHsQ7xIYYzdlV9cNvCziFqISYw6E_qhvblXEi622aKtNR561XNFsU3Xn_EujNvxdnPjhlFeABQFJKCzZVgCTT-cfhlxR-FVnQWOA9KygSeuE6kA1WoHeQtxrQER28MqKOnFvAUxS8Otm3V14StgspGcC4oit4eUk109s1fZSBnsJBrMiTPnt_y-W3dldqSZsKaNdkOJ3ETraMVrSBdX1nUMt2S3YKj5URmV3fod7CVhvj-OWNkTdutTVINtqk9fNVPywyKw1P-hWOBB-57sSoGzIwNif0kDT3WoMRstkjMdJ79HPbOl-gtJwQzm7_oqRcIPJVYmt0_GXK27wMKCGlrzX1DgFAJPAbAbsyo_Q7btswv0bziBwGw7ED8_XGBGR7KxBoNCSLmn8le6nJsNZotS2wYBzydY_Ahn4KdTqSnXT0RMjzxBZPSVCRcBPzE1;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.vk.se
https://www.vk.se/mitt-vk
https://www.vk.se/


2022-01-27 21:31 I flipperhimlen Öst på stan

https://www.vk.se/2022-01-27/i-flipperhimlen-ost-pa-stan 2/5

– 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
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.

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.

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.

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

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

SKAPA KONTO  

+18 år. Regler och villkor gäller. Spela 

ansvarsfullt. Spelpaus.se. Stödlinjen.se. 

STOR 

MUSIKFEST 

HOS MARIA CASINO 

Meny Sök Mitt VK

https://www.vk.se/mitt-vk
https://www.vk.se/


2022-01-27 21:31 I flipperhimlen Öst på stan

https://www.vk.se/2022-01-27/i-flipperhimlen-ost-pa-stan 3/5

– De flesta större svenska städer har flipperföreningar och det blir bara fler och
fler, det är ett intresse som växer, berättar Stefan.

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.

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

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

DET HÄR ÄR FÖRENINGEN

Namn: Umeå Pincade flipperförening
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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.

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.

Medlemmar: Nio fasta och några hundra stödmedlemmar.

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

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