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Hedersmedlemskap i den 
ideella föreningen IKSU

Kriterier:
Person som kommer i fråga för Hedersmed-
lemskap ska under lång tid utfört synnerligen 
värdefulla och extraordinära insatser i 
föreningens anda och för dess utveckling.

En Hedersmedlem föreslås av IKSU:s styrelse 
och godkänns på föreningens Årsmöte.

Nedanstående personer är vid dags dato 
utnämnda ”Hedersmedlemmar”:

Anderz Andersson:  
Tidigare styrelseordförande 2012

Sigbrit Franke:  
Tidigare rektor UmU 1997

Jan Åman:  
Tidigare Sportchef IKSU

Anders Sjölund:  
Tidigare tjänsteman IKSU 1983-85

Staffan Byström:  
Initiativtagare till Brännbollscupen 1983-85 
och den förste brännbollsgeneralen

Anders Wallström : 
Tidigare tjänsteman IKSU 1983-85

Valter Rönnmark:  
fd Ordförande 1983-85

Svante Rasmusson:  
fd IKSU it och OS-medaljör 1983-85

Staffan Ling:  
IKSU it

Ann-Christine Bard Sandström:  
fd Ledare inom Alpina sektionen 1983-85

Erik Dahlgren:  
Ordförande 1983-85
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Det kommande 
året blir ett väldigt 

intensivt IT-år

Hur summerar du verksamhetsåret 2012 för IKSU:s del? 
- Det är alltid skönt att göra ”bokslut” och summera och konstat-

erar att vi åstadkommit en hel del. Fler nya medlemmar har hittat till 
oss. Under 2012 ökade det totala antalet kortköpande medlemmar 
med ca 1 200 personer. Netto! Det betyder att de allra flesta stannar 
kvar, men också att många nya medlemmar hittar glädjen och nyt-
tan med att träna och umgås på IKSU:s anläggningar. I oktober 2012 
blev vi för första gången fler än 20 000 medlemmar.

Det vi också kan se är att våra medlemmar blir mer och mer aktiva. 
Det vill säga man använder sitt träningskort mer frekvent. Och det är 
precis det vi vill! Vi tror att ju mer man använder sitt kort och ju fler 
aktiviteter man provar på, desto nöjdare är man med sitt val och sin 
investering. 
Vad blev den största händelsen under 2012?

- Den 17 september slog vi upp portarna till vår nya anläggning 
IKSU plus nere på Konstnärligt Campus. Plusanläggningen gjorde 
succé direkt! Vi hoppas naturligtvis att alla våra medlemmar ser det 
som ett fint mervärde i sina träningskort att även kunna träna nära 
centrum. Lokalerna har stadigt fyllts på under hösten/vintern och 
många positiva omnämnanden har gjorts. Vi anpassar vårt utbud 
och vår utrustning allteftersom. 

En stor sportslig framgång var SM-guldet i damernas innebandy. 
Jag hade förmånen att få sitta på läktaren i Malmö och uppleva fina-
len och guldregnet över IKSU:s fantastiska lag. Det var en upplevelse!
Vilka andra satsningar gjordes under 2012?

- Samtidigt som vi under sommaren planerade för öppning av IKSU 
plus så genomfördes omfattande renoveringar på våra anläggn-
ingar IKSU sport och IKSU spa. Framförallt IKSU sport fick en rejäl 
ansiktslyftning i gymmet och nere i korridoren utanför Paris samt de 
äldsta omklädningsrummen.

Vår lilla bassäng genomgick en omfattande renovering med helt 
nytt innanmäte och nytt golv. Vi renoverade också många golv, bytte 
ut slitna dörrar, bytte ut en hel del utrustning. Bland annat köptes 
helt ny bodypump-utrustning in till samtliga anläggningar. Det är 
lätt att bli hemmablind och ta saker för givet men vi är oerhört tack-
samma för den positiva utvecklingen i vår verksamhet som möjliggör 
de här investeringarna.

Vårt nya medlems- och kundforum på webben ”Frågor & Förslag” 
som vi lanserade under året används flitigt och är för oss ett nytt 
sätt att lyssna av åsikter och ge svar. Det har inneburit att vi får 
snabbare återkoppling och dialog. Vi finns till för våra medlemmar 
och kunder och är ytterst tacksamma för alla förslag, önskemål - 
positiv och negativ kritik etc.
Vad har IKSU gjort för verksamhetsförändringar under 2012?

- Vi har bland annat plockat bort solarierna då vi inte anser att de 
ligger i linje med vad vi ska verka för – att få människor att må bät-
tre. Vi har även valt att inte arrangera Vårruset längre och har även 
under 2012 beslutat att låta andra arrangera brännbollscupen. 
Vi har kommit fram till dessa beslut när vi jobbat med vårt värde-
grundsarbete och kvalitetsarbete. Ibland är det bra att välja bort 
också, inte bara plussa på. Personalen måste precis som våra 
medlemmar och kunder trivas och må bra. Vi har under året jobbat 
med att kartlägga hälsoläget hos personalen och har gjort vissa 
förstärkningar för att minska stressen. Vi har jobbat mycket under 
året med att säkerställa att vi har bra rutiner och policys att falla 
tillbaka på så att vi jobbar på ett enhetligt sätt i hela organisationen 
och vi har också genomfört organisationsförändringar. 
Vad händer under 2013?

- Det kommande året blir ett väldigt intensivt ”IT-år”. En stark 
tillväxt kräver också muskler för framtiden. Därför har vi startat ett 
stort IT-projekt och framförallt Webb-projekt som vi hoppas bland 
annat ska resultera i att vi till hösten kan erbjuda en trevligare och 
mer kommunikativ webbplats. IT kostar och därför har vi i budgeten 
inför 2013 avsatt medel för att kunna förverkliga de många önskemål 
som kommit från våra medlemmar.

Förhoppningsvis ska underhåll och renoveringar kunna 
fortsätta enligt plan och vi satsar också mycket kraft på vårt 
kvalitetsledningssystem så att processer och rutiner ska fungera 
ännu bättre.

- Jag vill passa på att tacka alla er som bidrar till att göra IKSU 
ännu bättre. Inför 2013 önskar jag att du utmanar dig själv och provar 
något nytt. Själv tänker jag testa vår nya träningsform ”Grit” som 
dyker upp i mars. Våga och vinn!

Margareta Ericsson Lif
Sportchef

Ett sätt att 
må bättre!

Den sociala 
aspekten blir allt 

viktigare

IKSU:s mission 
Få människor att må bättre

Vi får människor att må bättre -  
både våra medlemmar, våra kunder och 

medarbetare. Vår verksamhet bidrar 
till bättre hälsa, både ur fysiska och 

psykosociala dimensioner.

Vision
Vår vision är att ha Sveriges nöjdaste 

medlemmar, kunder och medarbetare. 
Allt vi gör ska utföras på ett sådant sätt 

att man trivs, tycker väl om oss och gärna 
stannar kvar inom verksamheten.

Verksamhetsidé
Vår verksamhetsidé är att erbjuda 

ett varierat utbud med hög standard inom 
områdena fysisk aktivitet, hälsotjänster 

och rekreation. Vi vill inspirera och 
motivera till en sund livsstil.  

Alla är välkomna! 

Kvalitet
Vårt kvalitetsarbete och våra kvalitetsmål 
utgår från vår mission och målsättningen 

är att tillfredsställa våra medlemmars 
och kunders behov och helst överträffa 

deras förväntningar.

I IKSU:s strategiska plan fram till 2016 står det att vi 
ska växa och bli fler medlemmar. Varför vill IKSU ha 
fler medlemmar? 

- Vi vill göra skillnad i Umeå och i människors liv. Vi 
vill växa och vara dynamiska så vi kan göra nya saker 
och utvecklas. Vi vill inte komma till en situation där 
vi måste säga nej till någon som vill bli medlem och 
börja träna hos oss. 
Vilka möjligheter och utmaningar har IKSU framöver?

- Vi har en stor medlemstillströmning vilket gör 
att kvalitetsfrågorna är en av våra stora utmaning-
ar. Vi måste få effektivare processer så att allt som 
nöts och slits byts ut i tid och ju fler vi är som nyttjar 
anläggningarna desto tuffare är det att se till att 
lokaler och utrustning håller den kvalitet som med-
lemmarna förväntar sig.

- En annan stor utmaning men även stor möjlighet 
är att få med sektionerna i processerna med att 
jobba mer tillsammans med resten av IKSU. Sektio-
nerna jobbar ideellt och byter ofta ledare och det är 
en utmaning att få alla vitt skilda verksamheter att 
hitta gemensamma mål som vi kan samarbeta kring 
och sträva emot. 

I sektionsverksamheten finns en stor potential att 
bredda utbudet men även att nå ännu större fram-
gångar på elitnivå då vi har unika möjligheter och 
kompetenser om vi blir bättre på att jobba tillsam-
mans inom hela IKSU. Inom sektionerna finns stor 
potential för både barn- och ungdomsverksamhet, 
för socialt umgänge, motions- och friluftsaktiviteter 
och prestationer på världsmästerskapsnivå. Genom 
att bland annat verka för att presentera sektions-
verksamheten på en gemensam hemsida för hela 
IKSU och att stärka sektionernas marknadsföring 
kan IKSU nå nya höjder och få större bredd. Själv har 
jag utvecklats mycket i skidspåret tack vare träning-
en med IKSU längdskidor.

IKSU i 
ständig 
rörelse och 
utveckling

Vilken är IKSU:s främsta tillgång?
Vår främsta tillgång är att både vi ideella i styrel-

sen och tjänstemännen har en samsyn och en stark 
vilja att hela tiden utvecklas och ligga i framkant. Vi 
har ett driv i att vilja vara bäst och leda utvecklingen 
och gillar att ha höga förväntningar på oss. Aktiva 
och anställda inom IKSU har alltid strävat efter att 
vara riktigt, riktigt bra. Vi känner till vår historia från 
1959 och framåt och väger in den när vi fattar beslut. 
Därför vågar vi ta nya steg och den känslan genom-
syrar hela IKSU.
Vilken samhällsnytta och nytta för enskilda 
individer gör IKSU?

IKSU:s mission är att få människor att må bättre. 
Både att må bra fysiskt och psykiskt. Den sociala 
aspekten av vår verksamhet är oerhört viktig. 
Hur ska vi nå vår vision?

IKSU:s vision är att ha Sveriges nöjdaste medlem-
mar, kunder och medarbetare. Allt vi gör ska utföras 
på ett sådant sätt att man trivs, tycker väl om oss 
och gärna stannar kvar inom verksamheten. Vi är 
inte riktigt där än, men vi är på god väg. 

Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen 
med strategiska planer och verksamhetsplaner 
och jobba med att utveckla dessa ännu mer. Vi 
kommer att jobba jättehårt med det påbörjade kva-
litetsarbetet. Tjänstemännen har lyckats med att 
systematisera och det börjar bli ordning på rutiner 
och papper. Ett stort arbete ligger framför oss innan 
alla bitar har fallit på plats.
Hur ser IKSU ut 2016?

- Om man blickar några år framåt tror jag att vi 
har slopat magnetkorten och infört någon annan 
teknisk lösning kopplat till mobila tjänster och appar 
och att vi har möjlighet att boka aktiviteter tillsam-
mans med andra på ett helt annat sätt. Den sociala 
aspekten blir allt viktigare. Våra lokaler kommer att 

bli mer anpassade för att vi ska kunna stanna kvar 
och umgås även mellan aktiviteterna Vi kommer att 
hitta lösningar som gör dagens hänglås blir över-
flödiga. Men vilka tränings- och behandlingsformer 
som kommer att vara de bästa och mest aktuella 
2016 har jag ingen aning om. Kanske något av det 
som vi hade på Inspirationsdagen 2012 kommer att 
bli stort – men det kan lika gärna vara något helt 
annat vi gör när vi är på IKSU om några år. När IKSU 
för många år sedan hade en ny träningsform som 
kallades Trasselgympa var det inte någon hit men 
när träningsformen fick sitt engelska namn i stället 
– Aerobics - blev det plötsligt en långlivad succé. 
Det kan vara detaljer som avgör vad som blir en fram-
gång under en längre tid och vad som blir en kortlivad 
trend. Men i det stora hela är IKSU i ständig rörelse 
och utveckling.

- För mig är IKSU nästan som en ständigt pågåen-
de festival för kropp och själ.

 
Henrik Stenwall
Styrelseordförande
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Från början
till fortsättning
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Det första fokusområdet som IKSU har satsat 
på under 2012 handlar om att skapa verksamhet 
som attraherar fler kunder och medlemmar. 
En stor satsning var IKSU plus, den nya bonus- 
anläggningen. Några andra aktiviteter som skapats, 
eller förädlats under 2012 i syfte att attrahera fler 
redogörs för nedan. 

IKSU plus blir färdigt
Vår främsta satsning under 2012 är den nya 

bonusanläggningen IKSU plus som invigdes den 
17 september vid Konstnärligt campus, Öbacka 
strand. Genom sitt läge ger anläggningen bättre 
förutsättningar för umebor som bor, studerar eller 
arbetar i centrala Umeå att träna hos oss.

IKSU plus är en anläggning med fokus på gruppträ-
ning och enskild träning i form av konditionsträning 
och styrketräning. Lokalen i ett plan och 1 144 kvm är 
dimensionerad för ca 1800 medlemmar. Gymytan är 
271 m2 och av de tre gruppträningssalarna är en av-
sedd för Indoor Walking. De gruppträningsformer som 
fanns med från starten var: BODYPUMP™, CXWORX™, 
BODYSTEP™, SH´BAM™, Yoga, Zumba®, Total Trai-
ning, Step och Indoor Walking. IKSU plus har utrustats 
med en konditionspark med 18 konditionsenheter, en 
komplett linje med styrkemaskiner, dragmaskiner i 
olika former, fria vikter såsom skivstänger, hantlar, 
TRX band, medicinbollar, stabilitetsbollar mm. 

Träning på IKSU plus ingår i Guldkortet, Spakortet 
och Sport- & spakortet. Det går inte att lösa ett trä-
ningskort enbart på IKSU plus.

IKSU plus har erbjudit i genomsnitt 70 pass per 
vecka och har haft cirka 31 000 besök sedan öpp-
ningen 17 september 2012
Det är roligare att träna med en kompis

Under perioden oktober-november 2012 kunde 
alla medlemmar med träningskort fritt bjuda med 
sig en vän vid tre olika tillfällen till IKSU. Detta visade 
sig vara uppskattat av medlemmarna. 
Träna tillsammans med ditt barn/ungdom

Många föräldrar frågade oss om vi inte kunde ha 
ett speciellt träningskort för barn/ungdomar så 
att man kan träna tillsammans med sitt barn. 2011 
introducerade vi då IKSU tillsammans. Det är ett 
träningskort som föräldrar, eller annan målsman kan 
köpa till barn och ungdomar i åldern 11-15 år. Trä-
ningskortet är bara giltigt på IKSU sport. Redan 2011 
hade ca: 100 personer köpt detta kort, och under 
2012 ökade antalet IKSU tillsammans träningskort 
till 181 st.
Cirkelträning i gymmet på IKSU sport

Ett cirkelträningskoncept har introducerats som 
en nyhet i gymmet på IKSU sport. Målgrupper för 
cirkelträningen är den träningsovana medlemmen 
som vill komma igång med sin träning och medlem-
men som har lite tid för sin träning. Cirkelträningen är 
även tänkt som ett komplement för den mer erfarna 
styrketränande medlemmen.

18172 19767 20940 +6%
Antal medlemmar per
den 31/12/2010

Antal medlemmar per
den 31/12/2011

Antal medlemmar per
den 31/12/2012

2011-2012

Utomhusträning i centrala Umeå
I mer än 10 år har IKSU gratis bjudit på gympa 

och dansinspirerade träningspass i vänortsparken. 
Denna aktivitet har blivit ett populärt inslag på 
sommaren, och varje år ökar antalet besökare. Våra 
engagerade instruktörer i dessa grupptränings lock-
ar till sig över 200 deltagare som mest. 
Nytt koncept för bättre spaupplevelse

Den 20 december introducerade IKSU ett nytt 
spa-koncept på anläggningen 
IKSU spa. Detta gjordes i sam-
arbete med företaget Kerstin 
Florian: ett koncept- och pro-
duktföretag med gott renommé. 
Med Kerstin Florians berömda 
och omtyckta ansikts- och 
kroppsbehandlingar som bas 
erbjuder IKSU numera skön 
avkoppling. Alger, lera, thermal-
salter, örter och väldoftande 
oljor är några av de välgörande 
ingredienserna som används i 
spa-konceptet.
Föreläsningsserie för företag 
och organisationer

IKSU tror på idén att medar-
betare som mår bra presterar 
bättre på sin arbetsplats. Det 
finns många beröringspunkter 
mellan ledarskap, hälsa, moti-
vation, trivsel, prestation och 
utveckling. Det har IKSU tagit 
fasta på och vill hjälpa företag 
och deras medarbetare att må ännu bättre. IKSU har 
därför under 2012 satsat på att erbjuda föreläsning-
ar till chefer och ledare i syfte att öka kompetensen 
och få en bättre förståelse kring vikten av att arbe-
ta förebyggande. Det finns mycket forskning som 
visar på att det är lönsamt ur många aspekter att 
investera i medarbetarens hälsa och att arbeta häl-
sofrämjande. 

Sammantaget deltog i genomsnitt ca: 25-30 che-
fer/ledare vid varje tillfälle. Utvärderingen visade 

på stor uppskattning och kunderna vill gärna se 
en fortsättning vilket planeras tillsammans med 
Ledarskapscentrum. IKSU har också upplevt att 
detta lett till utvidgat samarbete kring hälsofräm-
jande aktiviteter med olika arbetsgivare. 
Sommarerbjudande

Under sommaren 2012 erbjöd IKSU möjlighet en 
att bli medlem under sommarmånaderna för att 
komma igång med sin träning. Detta ledde till att 

40 personer valde att bli med-
lemmar i IKSU genom att köpa 
träningskort till det förmånliga 
erbjudandet. 
Simskolan växer och nyheten 
2012 var miniplask

Simskoleverksamheten ökar 
stadigt på IKSU sport. Varje år 
deltar en mängd barn i IKSU:s 
simskola. Simskolan har under 
2012 haft 591 barn i verksam-
heten, vilket motsvarar en 
ökning med 5% jämfört med 
2011.  Under 2012 så startades 
även ett samarbete med IKSU:s 
simsektion. IKSU simning fång-
ar upp de barn som är färdiga i 
simskolan och som vill fortsätta 
att simträna. Detta är ett bra 
sätt att få behålla de lite äldre 
barnen i verksamheten och ger 
simsektionen fler aktiva. Minst 
lika populärt är vårt babysim, 
miniplask samt minisim där 189 

barndeltog. I simskolan för vuxna nybörjare deltog 
24 personer under 2012. 

Under 2012 har vi också utvecklat personlig sim-
träning efter medlemmars önskemål. Där har vi haft 
ett tiotal deltagare. 
Välkomstmässa vid Umeå universitet

Nya studenter vid Umeå universitet välkomnas 
varje år på en välkomstmässa i september. IKSU var 
närvarande för att visa vad vi har att erbjuda studen-
ter på våra anläggningar och i våra sektioner.

Vi attraherar 
fler kunder och 
medlemmar.

i följande avsnitt redovisas 
aktiviteter IKSU genomfört 2012 
utifrån verksamhetsplanen som 
sattes på föregående årsmöte. 

De föreläsningar som 
genomfördes 2012 var:

-LEDARSKAP OCH HÄLSA 
med Mikael Nygren från 
Ledarskapscentrum
-HÄLSA OCH EKONOMI 
med Patricio Riquelme från 
Health Profile Institute 
-MOTIVATION & DRIVKRAFT 
med Mikael Nygren från 
Ledarskapscentrum
-STRATEGISKT HR-ARBETE 
med Reidun Ballin från 
Ledarskapscentrum
-FYSISK AKTIVITET- vad har 
arbetsgivaren att vinna? med 
Ulrika von Thiele Schwartz 
från Stockholms universitet, 
Karolinska Institutet
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Det andra fokusområdet IKSU hade under 2012 
handlade om att få aktivare medlemmar och kunder. 
Vi vet att man som medlem och kund blir nöjdare 
med IKSU om man kommer igång med sin träning 
och gör det till en vana. Vi skapade under 2012 ett 
antal aktiviteter kopplade till den övergripande 
målsättningen i syfte att få människor att må bättre. 

Vi har tittat på aktiviteter som skall leda till:
•	att träningen blir mer regelbunden
•	att man kommer igång och kommer igen
•	att träningen inspirerar
•	att utbudet breddas
•	att vi sänker trösklar 

Nya och förbättrade tjänster för aktivare kunder 
och medlemmar

Under 2012 IKSU inrättat en ny tjänst som vi kallar 
Medlemskoordinator. Syftet är att arbeta metodiskt 
och klokt, nära medlemmarna så att man kommer 
igång med sin träning på ett bra sätt. Vill vi, genom 
att kontinuerligt följa upp hur det går för olika indivi-
der säkerställa att man får valuta för sin investering i 
ett träningskort i IKSU.
Stödjande/motiverande tjänster för en aktiv 
hälsoutveckling

Det finns många människor som är självgående 
inom hälsa och träning och vet hur och vad som 
skall göras för att man skall må bra. Det finns också 
väldigt många som behöver stöd och motivation för 
att komma igång och behålla en aktiv och hälsosam 
livsstil. För att bättre kunna möta behovet erbjuder 
vi tjänster som ligger inom området stödjande, moti-
verande och effektskapande hälsoutveckling. 

Dessa tjänster möjliggör att vi enklare tillsam-
mans kan identifiera och anpassa upplägg utifrån 
förutsättning och mål. Effekten blir naturligtvis att 
människor mår bättre.

Inom detta område finner vi:
•	Aktivt individuellt Hälsoprogram
•	Träningsvägledning/personligträning
•	Kostutmaningen
•	Hälsprofil
•	Konditionsprofil
•	Funktionsprofil
•	Föreläsningar
•	Mätningar

Redan 2011 påbörjades arbetet med att erbjuda 
hälsoprogram, och vi kan se en nu har det tagit fart 
ordentligt och vi har en ökad omsättning totalt med 
43% jämfört med 2011.
Samlad kompetens för Fysioterapi - Rehabilitering 
i frisk miljö

Många hälsocentraler, vårdgivare och före-
tagshälsovård(er) har senaste åren avvecklat 
egna möjligheter till träning och rehabilitering. En 
anledning som vi tror kan ha påverkat är att frisk-
vårdsbranschen utvecklats och erbjuder fina lokaler 
och högkvalitativ utrustning. Utifrån detta så ser vi 
att många individer med besvär i rörelseapparaten 
gärna vill utföra sin rehabiliteringsträning i frisk 
miljö. På IKSU erbjuder vi Fysioterapi som är sam-
lingsbegreppet för individanpassad behandling 
och rehabiliteringsträning. Våra specialiserade 
terapeuter inom sjukgymnastik, naprapati och mas-
sageterapi samverkar för kundens bästa och för 
långsiktigt resultat. På IKSU har vi avsiktligt satsat 
på kompetensutveckling inom detta område då vi 

ser en ökad efterfrågan. Vi utför Fysioterapi tjänster 
åt privatpersoner, lokala arbetsgivare, rikstäckande 
försäkringsbolag samt som samarbetspartner till 
företagshälsovården. 

IKSU fysioterapi är samlingsbegreppet för de 
kompetenser som samverkar i syfte att få kunder 
och medlemmar att på bästa sätt komma tillbaka till 
träning. De tjänster som ingår i fysioterapi är: mas-
sage, massageterapi, naprapat och sjukgymnastik. 
Omsättningen ökar stadigt och har det senaste året 
ökat med ca 10 %.
Överraskningar på löpande band

Vi vill överraska med något extra. Under året har 
IKSU arrangerat ett antal s k happeningpass på 
både IKSU sport och IKSU spa. Allt från luciagympa 
till vasaloppscykling. Dessa pass brukar vara upp-
skattade inslag i det vanliga träningsschemat. Den 
positiva feedback vi får från medlemmar som deltar i 
dessa pass gör att vi kommer att fortsätta genomfö-
ra pass som ibland sticker ut utöver det vanliga.
Jorge Mix och Jessica Clarén på Inspirationsdagen

Den 18 oktober kunde vi presentera några stora 
namn inom gruppträning på inspirationsdagen. 2012 
hade IKSU:s inspirationsdag 1973 besök jämfört 
med 2011 som hade 1476. Inspirationsdagen har bli-
vit en välkänd aktivitet i IKSU som lockar deltagare 
från hela Sverige. Mycket tack vare ett välordnat 
arrangemang och toppnamn inom gruppträning som 
leder olika pass.
IKSU tar över pilatesstudion 

Tidigare bedrevs aktiviteten Pilates av en annan 
aktör i IKSU:s lokaler. Under 2012 beslutade IKSU 
att ta över denna verksamhet. IKSU kan fr o m 2012 
erbjuda Pilates Reformer i egen regi.
Mer bollsport 

Bollsport i IKSU är något som stärker och breddar 
utbudet för medlemmar med träningskort. 2011 
hade IKSU 35 tillgängliga bollsportstimmar inom 
innebandy, basket, beachvolley och fotboll per 
vecka. Under 2012 ökades detta till 39 timmar per 
vecka. Anledningen till de ökade tiderna är ett ökat 
intresse för att träffas mer eller mindre spontant 
och utöva någon av ovanstående sporter. Det är ett 
bra sätt att träffa nya träningskompisar, och vi ser 
att efterfrågan ökar även 2013. 

Sektionsaktiviteter stärker utbudet för aktivare 
medlemmar

IKSU har idag 16 sektioner som bedriver olika ak-
tiviteter. Några sektioner har fokuserat på att skapa 
aktiviteter för föreningens medlemmar för att bred-
da och stärka medlemskapet.
Squash motionsträning

Sektionen IKSU squash har under året erbjudit 
motionsträning på tisdagar för att få fler medlem-
mar intresserade att spela squash. Under 2012 har 
IKSU squash erbjudit 1 timme/vecka för squashträ-
ning för IKSU:s medlemmar
Beachvolleybollträning 

IKSU beach har under 2012 hållit i träning för ny-
börjare och fortsättare för att börja, eller utveckla 
sina färdigheter i beachvolley. Under 2012 har IKSU 
beach erbjudit två timmar/vecka för beachvolleyträ-
ning för IKSU:s medlemmar.
Simträning

Varje vecka har sektionen IKSU simning erbjudit 
simträning för medlemmar som vill utveckla sin 
simteknik. Under 2012 har IKSU erbjudit två timmar/
vecka för simträning för IKSU:s medlemmar. 
Långfärdsskridskor på Nydalasjön

Isbanan på Nydalasjön har plogats och underhål-
lits för allmänheten i Umeå. Sektionen IKSU frilufts 
har varit projektledare för detta, och i samarbete 
med Akademiska Hus, Umeå kommun och Umeå 
universitet har man jobbat för att det skall finnas en 
upplogad skridskobana. Det har gett många positiva 
effekter bland medlemmar och Umeåbor i allmänhet 
som uppskattat att kunna åka långfärdsskridskor 
nära Umeå.
Klätterkurser

Klätterväggen är välbesökt och underhålls av 
sektionen IKSU klättring. För att få använda klätter-
väggen i sitt träningskort måste alla av säkerhetsskäl 
genomgå en klätterkurs. IKSU klättring håller i dessa 
kurser. Intresset för klättring ökar, och IKSU ser över 
hur denna verksamhet skall utvecklas vidare.
Kontinuerlig utveckling av nya träningsformer

Träningsformer kommer och går, och IKSU skall 
hela tiden hänga med i vad som händer på det om-
rådet. Allt nytt som kommer kanske inte passar in 
i IKSU, men de guldkorn som passar bäst in, och 

tilltalar en bred målgrupp tar vi in på 
prov för att se hur det tas emot av med-
lemmar med träningskort. Ibland tar vi 
även bort träningsformer som visar sig 
ointressanta. Detta skapar dynamik i 
utbudet av gruppträningsformer.
SH´BAM® Dansinspirerat 
gruppträningspass 

Under 2012 startade IKSU SH´BAM®. 
Snabbt blev det en populär aktivitet för 
alla åldrar. Mest kvinnor ser vi på pas-
sen. SH´BAM® erbjuds nu på både IKSU 
sport, IKSU spa och IKSU plus. SH -́
BAM® är ett enkelt och roligt danspass 
med inslag av olika dansstilar med olika intensitet 
som ger fantastisk konditionsträning. ”Come as you 
are, leave as a star”. Passet SH´BAM® kommer från 
Les Mills. 
BODYSTEP™ för ökad kondition, 
styrka och koordination

I samband med öppnandet av IKSU plus startade 
vi BODYSTEP™. På BODYSTEP™ tränar du kondition, 
styrka och koordination med enkla, kraftfulla steg 
som utförs med massor av energi. Det är ett enkelt 
men fysiskt jobbigt pass för dig som vill ha en riktig 
utmaning! Vi bygger inga kombinationer utan jobbar 
låt för låt, det gör att det blir ännu enklare för dig 
som inte tränat så mycket koordination tidigare. BO-
DYSTEP™ är ett pass från Les Mills.
Tema kondition 

4–13 juni 2012 arrangerade IKSU en temavecka i 
ämnet kondition. Veckan fylldes med inspiration, 
happeningpass, föreläsningar och workshops. 

Bland annat anlitade vi föreläsaren Mattias Reck 
där ha höll en föreläsning i ämnet ”Att hålla i det 
långa loppet”. En workshop med populäre Lars 
Gunnar Skoog hölls även under veckan. Många med-
lemmar deltog och uppskattade aktiviteten. 
Kundforum för aktivare dialog

50667    

17006

56069    +11%
IKSU spa - Antal grupptränings- 
besök per anläggning - 2011

IKSU plus - Antal grupptränings- 
besök per anläggning - 2012

291689        
IKSU sport - Antal grupptränings- 
besök per anläggning - 2011

315837        
IKSU sport - Antal grupptränings- 
besök per anläggning - 2011

+8%
Skillnad i % 2011-2012

IKSU spa - Antal grupptränings- 
besök per anläggning - 2012

Skillnad i % 2011-2012

Fler medlemmar 
och kunder som 
är aktivare

2 IKSU plus

IKSU sport

Siffrorna anger antal besök per aktivitet under 2012

IKSU spa

Aktivitetsform plus spa sport Totalt

Racket/golf/beach   97545 97545

Bollspel   14207 14207

Gruppträning 17006 56067 315838 388911

Gym & Övrig träning 14600 59855 489004 563459

Träningsintroduktion 109 517 973 1599

PT 108 507 1342 1957

Tester   64 64

Rehab  972 2922 3894

Massage, Hud- &
Spabehandling

 4049 2136 6185

Totalt 31823 121967 924031 1077821

17006

315838489004

4049

97545

14600 59855 56067

IKSU:s medlemmar är aktiva även på 
nätet. Många mailar, ringer och frågar 
olika saker, och det blir ibland svårt 
att hinna besvara allt. Under 2012 har 
vi därför aktiverat ett kundforum ”frå-
gor och förslag” på webben i syfte att 
snabbt kunna besvara frågor, ta emot 
förslag rapportera problem och ge be-
röm. Detta har visat sig vara väldigt bra. 
Medlemmarna är väldigt engagerade 
och vi få snabbt en förståelse för de 
olika behov som finns så att vi dels kan 
besvara på ett effektivt sätt, men fram-
förallt utveckla verksamheten ännu 

bättre. Under 2012 har vi fått in 276 inlägg och dessa 
har tillsammans kommenterats 433 gånger.
Barnpassning för ökad tillgänglighet för föräldrar

Som förälder är det många gånger svårt att hinna 
med sin egen träning. Tiden är alltid knapp, och 
många föräldrar tar en ”paus” i sin träning under 
barnaåren. För att sänka tröskeln förhjälpa små-
barnsföräldrar att hålla igång sin träning startade 
vi 21 i mars 2012 med att erbjuda barnpassning på 
IKSU sport under några dagar per vecka så att man 
kan fortsätta träna kontinuerligt även om man har 
barn. Detta visade sig vara mycket uppskattat, 
mycket tack vare att det ingår i träningskortet utan 
extra kostnad. 

Sedan starten i mars har ca: 150 medlemmar 
nyttjat möjligheten att ha sitt barn under uppsikt på 
IKSU sport samtidigt som man själv tränar. 

Hittills har vi erbjudit barnpassning från 3 år, men 
vi ser över möjligheten att från och med 2013 kunna 
ta emot även yngre barn. 
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Det fjärde fokusområdet som sattes upp vid 
förra årsmötet handlar om att kvalitetssäkra de 
processer vi arbetar efter, organisera oss på ett 
klokt sätt, stärka varumärket och stärka relationen 
till medlemmarna. Nedan redovisas de aktiviteter 
som vi genomfört under 2012 i syfte att bli mer kost-
nadseffektiv och mer säljande. Det stora arbetet, 
som påbörjades redan 2011, är kvalitetsarbetet, 
värdegrundsarbetet och omstruktureringar i perso-
nalgruppen.
Kvalitet för bättre processer

2011 påbörjades ett arbete med att se över våra 
interna processer och rutiner på IKSU. Allt i syfte 
att förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder 
medlemmar och kunder. Under 2012 mynnade detta 
arbete ut i ett s k ledningssystem som innebär att vi, 
utifrån kund/medlemsbehov, utvecklar tjänster som 
det finns en efterfråga på.

De förväntade effekterna är bättre anpassade 
tjänster efter medlemmars behov och mer kost-
nadseffektiva arbetsflöden. Målsättningen är att 
vi skall kunna hålla kostnaderna nere och vara mer 
säljande utifrån det som skapar nytta och värde för 
medlemmar och kunder.
Vår värdegrund – den viktigaste byggstenen i IKSU

2012 har varit ett år fyllt av intensivt arbete kring 
värdegrundsfrågor. Under en personalresa arbe-
tade vi intensivt med att identifiera och skriva ner 
vilka värderingar föreningen IKSU har. Syftet är att 
tydliggöra dessa internt så att alla medarbetare le-
ver IKSU:s värderingar vilket känns igen i allt vi gör. 
Därför är det nyttigt och viktigt att ibland gå tillbaka 
till kärnan och lyfta fram de värden som ger oss väg-
ledning i vardagen. På sid 14 kan du läsa mer om våra 
värderingar som sedan 2011 förtydligats ytterligare.
Medarbetare som mår bra 

IKSU:s vision är att ha Sveriges nöjdaste med-
lemmar, kunder och medarbetare. För att få 
medlemmar och kunder nöjda är det en förut-
sättning att medarbetarna mår bra, trivs och är 
nöjda. 2012 genomförde IKSU, i samarbete med 
företagshälsovården feelgood en hälsoenkät för 
medarbetarna för att identifiera frisk och risk-
faktorer inom områdena fysisk och psykisk hälsa. 
Resultatet visar att medarbetarna mår bra i det sto-
ra hela. I och med att IKSU är en väldigt flexibel och 
anpassningsbar organisation är vid vissa tider på 
året belastningen väldigt hög, vilket leder till högre 
upplevd stress. Under 2013 kommer IKSU att arbe-
ta med olika åtgärder för att minska den upplevda 
stressen.
Organisationen i ständig förändring

I och med att IKSU växer och attraherar fler 
medlemmar och kunder behöver organisationen 
förändras i samma takt. Därför har vissa organisato-
riska förändringar gjorts under 2012 för att kunna bli 
ännu tydligare, effektivare och klokare i sitt sätt att 
bedriva verksamhet. 
Marknads och säljavdelningen får tydligare roller

De förändringar som gjorts är att marknad och 
sälj delats upp och IKSU har en marknadschef och 
en försäljningschef. Inom området marknad finns 
arbetas med bland annat marknadsstrategi, kom-
munikation och marknadsföring, och inom området 
försäljning finns säljkompetensen och bemötandet 

av medlemmar och kunder. Säljavdelningen hante-
rar företagsförsäljning, privatförsäljning, medlems 
och kundservice och support. 
IT och fastighet hålls isär för tydligare fokus 

Tidigare har IT och fastighet legat i samma 
områden. Även här har det förtydligats och fast-
ighet har fått en tydligare roll att sköta drift och 
underhåll av de 3 fastigheterna som IKSU har 
verksamhet i. IT-området, som växer väldigt fort har under 
2012 fått en egen IT-chef, för närvarande inhyrd 
från Sogeti. 
Gemensam reception för bättre kundbemötande

I och med att IKSU nu har 3 anläggningar är det 
viktigt att vi har en gemensam plattform för kund-
bemötande i receptionerna i IKSU. Oavsett vilken 
IKSU-anläggning man besöker skall det finnas en 
gemensam rutin för hur vi bemöter och medlemmar 
och kunder. 
Kännedom om den egna verksamheten

För att kunna berätta för andra i omgivningen om 
vad vi gör är det bästa sättet att man har provat själv. 
IKSU genomförde 2 dagar där all personal fick tillfäl-
le att prova på det mesta i gruppträningsform. Det 
var mycket lyckat och inspirerande. 

IKSU:s instruktörer genomgår varje år flera olika 
utbildningar för att säkerställa hög kvalitet på pass 
och 4 ggr per år genomförs s k kvartalsutbildningar i 
Les Mills konceptet. 

Utöver utbildningsdagar så deltar flera instruk-
törer varje år på en del utvalda convent för att 
inspireras. Ett av dessa är Nike blast där ca 1500 
instruktörer från hela Sverige deltar. 
Utbildningar för personal

Övriga utbildningar som personal genomgått under 
2012 är säljutbildning, kundserviceutbildning för 
receptionspersonal och marknadsstrategiutbildning.
Ombyggnationer och renoveringar

Under 2012 har flera olika ombyggnationer gjorts 
för att upprätthålla kvalitet och under sommaren 
byggdes korridoren utanför lokalen Paris på IKSU 
sport om. I takt med att medlemsantalet har ökat 
blev korridoren för trångt att passera igenom. 
Övrigt material och underhåll

Det är högt slitage på materialet varje år. Fram-
förallt märks det i gym och konditionsdelen som 
belastas väldigt mycket. Under 2012 har IKSU utökat 
antalet konditionsmaskiner på IKSU sport och IKSU 
spa.

Gymutrustningen har kontinuerligt ersatts med 
nytt och dynor byts ut allt eftersom de blir slitna. 
Varumärkesarbete

IKSU är ett starkt varumärke i Umeå. Det är känt av 
många och många vill vara på IKSU. Det är av central 
betydelse för IKSU att värna och bygga ett starkt 
varumärke så att vi uppfattas på ett positivt sätt. 
En ny varumärkesplattform har under 2012 börjat ta 
form, och kommer att färdigställas under 2013.
Profilhandbok för ett tydligare uttryck

För att vara tydliga i den externa kommunika-
tionen både inne i respektive anläggning, och i det 
som man upplever i form av t ex annonser har IKSU 
tagit fram en uppdaterad och tydlig grafisk manual. 
Manualen beskriver hur IKSU skall arbeta med text, 
logotyp och bild på ett sätt så att vi hela tiden har ett 
enhetligt uttryck.
Media och PR 

IKSU blir allt intressantare för media att bevaka, 
vilket är positivt. För att kunna bemöta media på ett 
professionellt sätt genomgick ett antal personer i 
IKSU en medieutbildning. Det har lett till ännu bättre 
dialog med media och bättre PR arbete.

Konsolidering av 
verksamheten 
med en säljande 
och mer 
kostnadseffektiv 
organisation

4

+22% +9%
Diff i % 2011-2012 Antal gruppträningspass per vecka IKSU spa Diff i % 2011-2012 Antal gruppträningspass per vecka IKSU sport

Det tredje området som vi har fokuserat 
mycket på under 2012, är att bättre nytt-
ja anläggningarnas lokaler effektivare, 
bemanna personalen efter kundbehov och 
anpassa utbud efter efterfrågan.
Uthyrning av lokaler

På dagtid, då behovet av lokaler för egen 
verksamhet är något lägre hyr vi ut ytor till 
andra. Det är framförallt grund-, och gym-
nasieskolor, samt universitetsutbildningar 
som hyr av oss. Syftet är att få in intäkter 
till verksamheten och på så sätt kunna hålla 
nere kostnaderna för träningskorten.
Justering av bemanning

Vi ser hela tiden över hur vi skall be-
manna så att personalen finns tillgänglig 
då behovet är som störst. Det har under 
2012 resulterat i att behandlingspersonal 
i större utsträckning jobbar på helger och 
kvällar. Även personliga tränare och re-
ceptionspersonal finns mer tillgänglig då vi 
har flest medlemmar och kunder i respek-
tive anläggning. På sommarmånaderna, 
då medlemmar och kunder i föredrar att 
tränar utomhus, eller reser bort går vi ner i 
bemanning för att på så sätt optimera per-
sonaltiden där den bäst behövs. 
Anpassning av gruppträningsutbud för att 
maximera beläggning

Vi håller hela tiden koll på när medlemmar 
helst vill träna, och vad. Det innebär att vi 
justerar både tider och typ av aktiviteter 
efter behov. Att kunna träna i samband med 
lunch har visat sig bli allt mer vanligt, därför 
har vi till exempel utökat antalet lunchpass 
något under 2012. Detta arbete pågår stän-
dig så att medlemmarna och kunderna får 
tillgång till de aktiviteter man vill ta del av 
när man kan och vill.

Vi levererar 
bättre och 
effektivare 
tjänster

3
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Våra
värdeord

/ Engagerade /
Vi är positiva och engagerade. Vi sprider glädje, 
inspiration och motivation. Alla medverkar och 
bidrar till IKSU:s övergripande mål och vision. 

En vilja att bidra och att ta ansvar leder till 
att vi når våra mål och vår vision. 

/ Kloka / 
Vi är professionella och kloka i vårt sätt att bedriva 
verksamhet. Vi fattar väl underbyggda beslut som 

leder till hållbarhet och sund ekonomi. Kvalitet 
och ständigaförbättringar med medlemmarna och 

kunderna i fokus är viktigt. 

/ Tillsammans / 
Öppenhet och tydlig kommunikation är 
viktigt för oss. Samarbetsvilja, respekt 
och förtroende präglar vårt arbetssätt. 
På så vis uppnår vi delaktighet och ökad 

trivsel och gemenskap.
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IKSU alpin
Sektionsordförande: Gustaf Bernström

Bakgrund: Vår verksamhet grundar sig i att spri-
da alpin åkglädje till så många i Umeå som möjligt, 
detta gör vi genom att arrangera resor till de svenska 
fjällen från december till april. Förutom våra resor 
är Snömässan en viktig del i vår verksamhet. På 
Snömässan kan utställare visar upp sina sortiment 
av utrustning och erbjudanden. Under Snömässan 
anordnar vi tillsammans med Friluftsfrämjandet den 
mycket uppskattade bytesmarknaden, där kan folk 
uppgradera och byta ut sin utrustning. 

Sektionsstyrelsens arbete: Vi har sektions- 
styrelsemöte en gång i månaden och har från 2012 
7st protokollförda sektionsstyrelsemöten.

IKSU alpin består utav en sektionsstyrelse med 6st 
styrelsemedlemmar, var och en av dessa medlemmar 
är sedan ansvarig för var sin grupp (grupp A till E). De 
olika grupperna har därefter ansvar för olika delar i 
vår verksamhet. Möten sker både inom grupperna, 
inom sektionsstyrelsen samt med hela sektionen.  

•	Vi har 21 ledare med avhopp under våren på grund 
av studier, jobb, mm. 

•	Vi har en omsättning på ca 1,5 M 
 

Aktiviteter genomförda 2012
•	januari Studentski
•	februari International trip
•	mars Bydalen
•	april Björkliden/Riksgränsen
•	november Snömässan
•	7 st sektionsstyrelsemöten
•	Gruppmöten, många småmöten för grupp A-E
•	Sektionsmöten ca 7 st

Resorna under 2012 bokade på bra, resenärer-
na som åkte med har gett en positiv respons och 
uttryckt att de varit nöjda med upplägg och genom-
förande. Vi nådde vårt mål med Snömässan och fick 
rekordmånga besökare. Vi har även börjat med vi-
dareutvecklingen av Snömässan, vilket har gett god 
respons från våra utställare och besökare.

Ett bra år med många nöjda resenärer, 8 bussar 
till Hemavan var en höjdpunkt under året. Resepro-
grammet för 2012/2013 är satt och påbörjat.

 

IKSU basket
Sektionsordförande: Filip Fors

Bakgrund: IKSU basket bedriver seriespel i basket. 
I dagsläget har sektionen ett damlag och ett herrlag. 
I båda lagen är majoriteten av spelarna studenter vid 
Umeå universitet.

Damlaget: Säsongen 2011/2012 spelade IKSU 
basket Damer i division 2 Norrland. Serien bestod av 

fem lag totalt; ett lag från Umeå, två lag från Luleå 
och ett lag från Östersund. Det spelades 3 möten 
mot vardera lag. Säsongen resulterade i 9 spelade 
matcher varav endast två förluster. Det gjorde att 
IKSU basket Damer slutade på en andra plats i se-
rien. Under våren 2012 spelades även DM där IKSU 
vann ett DM-silver efter en jämn final mot KFUM 
Umeå Comets. 

Säsongen 2012/2013 har IKSU basket Damer 
börjat starkt med endast en förlust av åtta spelade 
matcher. IKSU basket spelar i division 2, IKSU basket 
damer består av ungefär 12 aktiva spelare och 1 li-
censierad coach. Nu väntar sista spurten i serien där 
IKSU ser ut att vinna för att sedan avrunda säsongen 
i mitten på april med det årligen återkommande Di-
striktsmästerskapet. 

Herrlaget: Under säsongen 2011/2012 hade IKSU 
Basket två herrlag som placerade sig på plats två 
respektive tre i division 3 Västerbotten. Tillsammans 
hade lagen ca 18 licensierade spelare. Till säsongen 
2012/2013 anmälde IKSU ett herrlag till division 3 
Västerbotten. Antalet licenserade spelare uppgår 
till ca 12. Laget ligger i skrivande stund på tredje 
plats i serien. 

Finansiering: För att finansiera basketsektionens 
verksamhet har de sektionsaktiva gjort externa jobb 
samt interna arbeten i IKSU som till exempel kort-
kontroller, ställt i ordning för salskrivning i Arenan, 
varit funktionärer på Vårruset och Brännbollsyran. 
Även rabatthäftet ”restaurangchansen” har sålts. 
Samtliga sektionsaktiva har även betalat en trä-
ningsavgift till sektionen.

Organisation: Sektionsstyrelsen består av fyra 
personer, två från damlaget och två från herrlaget. 
Möten sker 1-2 gånger per termin. Vardera lag har 
varsin ansvarig ledare. Lagen hjälper varandra med 
att sitta i sekretariatet på matcherna.

IKSU beach
Sektionsordförande: Sebastian Ohlsson

Bakgrund: IKSU beach är en sektion med ungefär 
100 sektionsaktiva där ca 50 stycken är aktiva i vår 
träningsverksamhet och många fler som har täv-
lingslicens och tävlar för oss. IKSU beach fortsätter 
att fokusera på våra nuvarande sektionsaktiva och 
välkomnar samtidigt gärna nya spelare.

IKSU beach är en sektion som satsar på både 
bredd och spets. Vi vill stötta och hjälpa alla, både 
den breda massan och våra elitsatsande spelare, 
och försöker skapa en balans som ska passa alla 
olika utövare inom denna sport. 

Sektionstyrelsen består av 8 individer och sektio-
nen omsätter ungefär 550 tusen kronor.

Aktiviteter genomförda under 2012
•	Vi har arrangerat 12 damturneringar, 11 

herrturneringar och 2 mixturneringar på IKSU 
sport, på skogisbanorna och ute på Bettnessand.

•	Vi har tillsammans med Svenska Volleyevent AB 
(SVEAB) arrangerat Swedish Beach Tour Umeå på 
Rådhustorget. Swedish Beach Tour är Svenska 
Volleybollförbundets högsta tävlingsform med 
svenska och internationella elitspelare och 
bestod 2012 av 6 deltävlingar på stränder och torg i 
svenska storstäder.

•	Vi har haft 2 elitträningsgrupper, en dam och en 
herr, där spelarna tillhör eller har ambition att 
tillhöra den absoluta Sverigeeliten. De har tränats 
av Sveriges mest meriterade beachvolleytränare 
Isak Hermansson.

•	Under våra elitgrupper har vi haft 4 dam- 
och 3 herrträningsgrupper som tränats av 
våra elitspelare. För att få vara med i dessa 
träningsgrupper har IKSU beach haft kraven att 
spelarna aktivt ska tävla för oss samt vara med och 
”chippa in”, d.v.s. bidra till sektionen.

•	17:e november anordnade vi för 3:e året i rad 
beachgalan på restaurangen Allstar i Umeå. Där 
delades priser ut i bl.a. klasserna Årets spelare, 
Årets genombrott m.fl. Deltagarna på galan stod 
även för spex och underhållning som har blivit ett 
återkommande och mycket uppskattat bidrag.

•	Vår ungdomsverksamhet 2012 bestod av två 
åldersgrupper som tränades i samarbete med 
KFUM. Totalt tränades ungefär 25 ungdomar i 
åldrarna 6-16 år. 

•	Under 2012 har våra spelare Johan Bergman 

och Sanne Nygren fortsatt vårt samarbete 
med den idrottsinriktade högstadieskolan 
Prolympia respektive specialidrottseleverna på 
gymnasieskolan Minerva.

•	IKSU beach ställde även i år upp med funktionärer 
till Brännbollsyran.

•	IKSU beach har även under 2012 haft ansvaret 
för skötsel av beachvolleyhallen, Las Palmas. 
Vi har även ansvarat för nätuppsättning på 
Skogisbanorna och ute på Bettnessand.

•	IKSU bedriver beachvolleyträningar för alla 
guldkortsmedlemmar där samtliga tränare är 
spelare från IKSU beach.  

Resultat
IKSU beach har varit den bäst representerade 

föreningen på Swedish Beach Tour 2012 med flera 
deltagande lag vid varje deltävling. Som mest repre-
senterade 12 av 32 spelare IKSU beach. 

Björn Berg och Nejc Zemljak är våra mest fram-
gångsrika spelare med fyra av sex förstaplatser 
på Swedish Beach Tour. Björn Huitfeldt, Andreas 
Rågfeldt, Simon Ekbäck, Martin Barrefalk och Johan 
Bergman är spelare som även de noterat bra resultat 
på touren. I tourfinalen i Halmstad bestod herrfina-
len uteslutande av spelare från IKSU beach. 

På damsidan är IKSU beach:s främsta lag Jenny 
Persson och Sigrid Simonsson som tog två brons-
platser. Även Malin Linde har under säsongen stått 
på pallen vid två tillfällen. Andra damspelare som 
har gjort bra resultat på touren är Lisa Sundberg och 
Kerstin Östberg.

Spelare från IKSU beach som placerade sig högt 
på SM var Malin Linde (trea), Fanny Lindström och 
Viktoria Aktell (femma), Jenny Persson och Sigrid 
Simonsson (femma), Micke Östberg och Magnus 
Karlsson (femma), Andreas Rågfeldt och Simon Ek-
bäck (femma), Björn Huitfeldt (femma).

I mixedklassen noterades Sanne Nygren för ett guld.
I veteran-SM tog Pia Sjölund guld samt Mia 

Lindgren-Öman och Kerstin Östberg silver.
IKSU genom sektionen IKSU beach fanns även re-

presenterade i juniorklasserna på SM.
Sammanfattning: IKSU beach fortsätter bedriva 

sin framgångsrika tränings- och tävlingsverksam-
het. Under året har intresset för våra träningsgrupper 
vuxit och antalet sektionsaktiva fortsätter stiga. 
Många tävlingar har anordnats och fina resultat 
noterats. Sektionens samarbete med KFUM samt 
gymnasie- och högstadieskolor fortsätter med stort 
intresse från ungdomarna. IKSU beach var även 2012 
medarrangörer till Swedish Beach Tour på Rådhus-
torget i Umeå.

IKSU brännboll
Sektionsordförande: Gustav Pettersson

Bakgrund: IKSU Brännboll som startades 2007, 
är en drivande sektion i IKSU för att utveckla och 
vitalisera brännbollen i Umeå. Sektionen engagerar 
ca 150 personer som är med och spelar i de cuper 
sektionen driver. I sektions styrelsen finns de mest 
drivna entusiasterna som deltar i IKSU:s arbete runt 
den stora brännbollscupen i maj, med ca: 300-400 
deltagande lag och ca 3000-4000 utövare.

Huvudsyftet med sektionen är att arbeta för 
brännbollens utveckling som sport samt att sprida 
intresset för sporten i Umeå och andra orter. Detta 
genom att arrangera turneringar själva, delta i tur-
neringar på andra orter samt vara med i arbetet kring 
Brännbollscupen (VM) i Umeå.
Sektionens organisation

Under året har IKSU brännboll genomfört nio 
protokollförda sektionsstyrelsemöten. Sektionens 
styrelse har bestått av elva sektionsaktiva.

Gustav Pettersson, Peter Arkhult, Magnus Eklund, 
David Lundqvist, Pernilla Bern, Jeanette Asplund, 
Stefan Sjöström, Daniell Andersson, Eric Boström, 
Per Tobiasson och Jonas Tobiassson.

Utöver dessa har ett tiotal personer hjälpt sektio-
nen med olika arbetsuppgifter.

Totalt har sektionen 15 sektionsaktiva och ca: 150 
deltagare inom sina verksamheter.

Under 2012 har IKSU brännboll omsatt 20 000 kronor.

Aktiviteter genomförda 2012
•	1 mars – 28 Maj: Projektledde (Karolina 

Halvarsson), planering, förberedelsearbete och 

själva genomförandet av Brännbollscupen 2012 
tillsammans med personal från IKSU.

•	19 maj: Arrangerade förcupen på 
Mariehemsängarna med åtta deltagande 
lag. Segrare blev Salming som även vann 
Brännbollscupen 2012.

•	6 juni: Lånade IKSU brännboll ut utrustning och 
hjälpte Jörgen Nilsson med genomförandet av 
Nationaldagscupen där 11 lag deltog.

•	7 juli: Arrangerade Masters i Brännboll på 
Mariehemsängarna med sju deltagande lag. 
Segrare blev BCZ efter finalseger mot Salming.

•	20-21 juli: IKSU brännboll deltog i Bollnäs 
Brännbollsyra för andra året i rad och vann cupen 
efter finalseger mot Nu är det jul igen.

•	18 augusti: Arrangerade Finalcupen på 
Mariehemsängarna med sex deltagande lag. Cupen 
vanns av Fex efter finalseger mot BCZ.

•	15 september: I samarbete med Umeå Studentkår 
gjorde IKSU brännboll ett försök att arrangera 
Studentcupen som 2010 lockade hela 28 lag. Tyvärr 
dök endast ett fåtal av de 16 anmälda lagen upp och 
i det grådisiga regntunga vädret ställdes cupen in.

•	16 november: IKSU brännboll höll sin traditionella 
avslutningsmiddag och tackade för insatserna 
under året.

Övrigt: IKSU brännbolls engagemang i Brännbolls-
cupen 2012 var en av huvudanledningarna att cupen 
blev av och att den höll sin vanligt höga kvalitet.

I Oktober 2012 gjorde sedan Gustav Pettersson 
och Peter Arkhult i det nystartade Aktiebolaget 
Brännboll i Umeå AB en uppgörelse med föreningen 
IKSU om att ta över rättigheter, material och ansva-
ret för Brännbollscupen från och med 2013. I detta 
avtal ingick även att Gustav och Peter vid nästa års-
möte skulle kliva ur styrelsen.

 

IKSU fitness
Sektionsordförande: Erik Sandin

Bakgrund: IKSU fitness är en sektion där de 
sektionsaktiva känner glädje, gemenskap och 
uppmuntran i att utvecklas inom såväl träning som 
tävling. Fitness består av flera olika moment och 
grenar där IKSU fitness byggt sin verksamhet kring 
Fitness Five samt Athletic Fitness.

Organisation: Vi har under året haft under året 
haft två styrelsemöten samt två sektionsmöten. Till 
dessa har såväl nuvarande som blivande sektions-
aktiva i sektionen varit välkomna. Självklart har vi 
protokollfört dessa möten.

IKSU fitness består av en sektionsstyrelse i vilken 
det ingår 5 personer. Sektionen i sig är uppdelad inom 
tre grupper beroende på tävlingsnivå. Guldgruppen 
består av sektionsaktiva som tävlat på absolut 
högsta Sverigenivå gällande gällande de grenar av 
fitness som IKSU fitness stödjer. Silvergruppen har 

”Syftet med 
Sektionsverk-
samheten 
är att få 
människor 
att må bättre 
genom att 
erbjuda akti-
viteter för en 
bred målgrupp 
där träning, 
tävling och 
eller social 
gemenskap är 
centralt”

Sektioner

16 17

2012 Antal
Sektionsaktiva

 alpin  21

 basket  30

 beach  100

 brännboll  15

 fitness  35

 frilufts  25

 innebandy  60

 kampsport  140

 kendo  32

 klättring  18

 längdskidor  100

 löpning  32

 multisport  30

 simning  35

 squash  12

 volleyboll  30

 Totalt  715



någon gång tävlat inom fitness. Dessa tävlingar är 
mindre tävlingar men som ändå symboliserar en 
vilja att gå vidare inom tävlandet. Bronsgruppen är 
de supporters som ännu inte tävlat men ändå vill ge 
tävlandet en chans. I skrivande stund är vi ca 35 sek-
tionsaktiva inom IKSU fitness. IKSU fitness omsatte 
ca 60000 kr under 2012. 

Vad vi gjort föregående år
•	Mars: Egen tävling inom Fitness Five i Kamphallen/

gymmet på IKSU sport
•	Maj: En deltagare på EM i Athletic Fitness i Kroatien
•	Juni: Kval Fitness Five – Regionalt kval till finalen 

av Fitness Five 2012. Hölls i Döbelns park.
•	Juli: Roadtrip finalen av Fitness Five i Åhus
•	Aug: Roadtrip Athletic Fitness SM i Karlstad 
•	Sept: Medlemsmöte – Möte för sektionens 

medlemmar
•	Deltagare inom Athletic Fitness i Norway Open 

Trondheim
•	Okt: Athletic Umeå 2013 – Egen tävling på IKSU sport
•	En deltagare på VM i Athletic Fitness i Madrid

 
Sammanfattning: IKSU fitness är mycket nöjda 

med föregående räkenskapsår med tanke på det 
stora antal sektionsaktiva vi nu lyckats bygga upp. 
Detta har gett oss den bredd vi nu är för att kunna 
fortsätta sporra och vidareutveckla varandra på 
under 2013. 

Ekonomiskt ser det ljust ut då vi stänger på ett po-
sitivt resultat för andra året i rad efter att ny styrelse 
tagit över verksamheten. 

Vi ser självklart möjligheter på hur vi kan utveckla 
verksamheten inom IKSU fitness och nya idéer kom-
mer hela tiden bearbetas och förhoppningen är att 
realisera några av dessa för att fortsatt driva IKSU 
genom sektionen IKSU fitness som en av de mest 
framgångsrika föreningarna inom Fitness Five samt 
Athletic Fitness.

IKSU frilufts
Sektionsordförande: Cecilia Engdahl

Bakgrund: IKSU frilufts arrangerar friluftsturer av 
olika slag för allmänheten, både nybörjare och dem 
med tidigare erfarenhet hör till vår målgrupp. Vi är 
idag ca 25 sektionsaktiva ledare varav 10 gick vår 
interna ledarutbildning vårterminen 2012.

Friluftssektionen är indelad i fyra undergrup-
per: material, PR, trim och ledarrekrytering. 
Material ansvarar för vård och inköp av sektionens 
gemensamma utrustning, samt driften av vår 
uthyrningsbutik Sarek. PR ansvarar för marknads-
föring och intern och extern kommunikation. Trim 
ansvarar för fortbildning och utveckling av aktiva 

IKSU Innebandy elit, lett av samma tränarpar som 
föregående säsong Thomas Hugosson och Johan 
Sjöström, vann damernas elitserie för fjärde gången 
i rad. I slutspelet mötte IKSU först IBK Dalen från 
Umeå och vann matchserien med 
3-1. I semifinalen valdes Djur-
gården som motståndare, laget 
som IKSU förlorade SM-finalen 
mot säsongen 2011-2012. Det 
blev en rafflande matchserie 
där IKSU skulle ligga under med 
0-2 i matcher, vinna den tredje 
matchen på straffar och sedan 
ytterligare 2 matcher i rad. Väl i 
final fick IKSU möta serietvåan 
KAIS Mora från Dalarna. Stärkt av 
semifinalsegern över Djurgården 
spelade IKSU en felfri innebandy 
och kunde krossa KAIS Mora med 
hela 7-1, siffror aldrig tidigare 
skådade i en SM-final. Under 
hösten 2012 spelade IKSU Europ-
acup-slutspel hemma i Umeå i nya 
Exel-arena. Det blev guld efter 
seger i finalen mot finska Classic.

Det blev således ett mycket 
framgångsrikt 2012 med två guld. 
Därutöver hade vi 7 spelare som 
deltog i Dam VM för Sverige och 
var delaktiga till VM guldet .Under 
året representerade ytterligare 
2 spelare damlandslaget och 1 
spelare U-19 dam. 

IKSU Ungdom avslutade sä-
songen 2011-2012 på sjätte plats 
i Division 1 Norra. Till säsongen 
2012-2013 kontrakterades en ny 
tränare, Peter Hugosson-Wall-
gren, samt nio nya spelare. Trots 
en stor spelaromsättning och fle-
ra nya spelare som aldrig tidigare 
spelat i division 1 har laget hittills 
haft en mycket positiv säsong. 
Laget har presterat goda resultat 
och många spelare har tagit rejäla 
kliv i sin individuella utveckling.

IKSU innebandy i samarbete 
med andra föreningar: IKSU 
innebandy och GUIF anordna-
de en Innebandyskola på IKSU 
sport. Deltagarna fick förut-
om Innebandy även prova på 
olika gruppträningspass vilket var 
mycket uppskattat. Ca 40 spelare från GUIF deltog 
och vi planerar att utöka innebandyskolan till nästa 
år och även bjuda in spelare från andra föreningar. 
Vid årsskiftet var IKSU innebandy medarrangör till 
distriktslags SM. 10 matcher spelades på IKSU 
Sport och arrangemanget lovordades av deltagande 
lag samt av förbundet.

IKSU kampsport
Sektionsordförande: Karl Dahlgren

Bakgrund: Vi bedriver träning och tävlingsverk-
samhet inom idrotterna Sport Ju-jutsu, Brasiliansk 
Jiu-jitsu, Judo och Submission wrestling för alla över 
fem år. Vi har för närvarande
 ungefär 140 sektionsaktiva varav ca 40 är yngre än 
15 år. Idag arbetar 30 personer ideellt för att driva 
kampsportssektionen. Vi har en sektionsstyrelse 
som tar ett övergripande ansvar för planeringen och 
utöver det har vi ett antal arbetsgrupper som ut-
vecklar sektionen på olika håll.

Aktiviteter 2012: 2012 har varit ett bra år för 
sektionen med fler pass än tidigare och med fler 
deltagare på passen. För vuxengrupperna har 
träningen rullat på enligt tidigare koncept. Under
 hösten startade vi ett uppskattat sparringpass 
som är öppet även för andra klubbar i Umeå. På ung-
domssidan har vi startat två nya grupper; en grupp 
för 5-6-åringar samt en grupp för barn som går i 
lågstadiet. Vi har även slussat upp våra första ung-
domar till vuxenpassen vilket är roligt. Vidare så har 
vi startat ett samarbete kallat Kampsportsglädje 
tillsammans med några andra kampsportsklubbar i 
stan. Samarbetet går ut på att vi turas om att arrang-
era träningsläger för klubbarnas ungdomar.

ledare samt jobbar för att stärka sammanhållning-
en. Ledarrekryteringsgruppen ansvarar för intag och 
utbildning av nya ledare varje år. I sektionsstyrelsen 
ingår ansvariga för de fyra undergrupperna samt en 
ekonomiansvarig, en sekreterare och en ordförande. 
Under verksamhetsåret 2012 hölls styrelsemöten 
ca en gång per månad med uppehåll under som-
maren. Sektionsstyrelsen var även på en tre dagar 
lång internutbildning i Björkliden i maj där fokus låg 
på att lära sig effektivisera möten och strukturera 
upp arbetet däremellan. Två styrelsemedlemmar i 
sektionen fick även chansen att åka på SAIF’s sty-
relseutbildning i Uppsala. Frilufts årsomsättningen 
för 2012 var ca 730 000 kr. 

Vad vi gjort föregående år
•	Våren:

Vinteraktivitetsdag, Nydalasjön, 18/2
Snöskotur, Isälvsleden, 3-4/3
Klättring/boulder, Umeå närhet, 19-20/5
Nattpaddling, Sävarån, 25-26/5

•	Hösten:
Fjällvandring, Norra Storfjället, 31/8-2/9
Kajakpaddling, Höga kusten, 14-16/9
Vandring, Höga kusten, 15-16/9
Metfiske, Degersjön, 22-23/9
Vandring, Marsfjäll, 28-30/9
Mountainbike, Västerbottensfjällen, 28-30/9
Dagsvandring, Strömbäck-Kont, 7/10
Mountainbike, Isälvsleden, 13-14/10
Paddling, Sävarån, 13-14/10
IO-tur: Grotting, Skallberget, 27-28/10
Grotting, Norge, 16-18/11

•	Trim-turer:
Turskidor i Muddus Nationalpark 31/12-2/1
Skidåkning Ålidberget, 31/3-1/4
Friluftsfestivalen ”Fjällfest”, Storulvån, 19-22/4 
Terminsavslutning, Nydalasjön, 6/6
Terminsuppstart med kräftskiva, 30/8
Paddelsäkerhet och kamraträddning, IKSUs 
simbassäng, 17/10
Kajakpaddling med STIL frilufts, Luleås skärgård, 
20-21/10
Skidåkning med STIL frilufts, Tärnaby, 14-16/12

Sammanfattning
Turerna: Utbudet av friluftsturer, som är vår hu-

vudsakliga verksamhet, har varit stort under 2012. 
Tretton turer av varierat slag, från Mo i Rana i Norge 
till så nära som en timmes cykeltur utanför Umeå, 
hölls av både gamla och nya ledare. 

Sarek: Vi har under året investerat i uthyrningsbu-
tiken Sarek. Butiken har byggts om, fått nya skyltar 
samt ett attraktivt skyltfönster. Vi har ökat utbudet i 
butiken gällande både utrustning för försäljning och 
uthyrning, vi har bl a börjat hyra ut både skateskidor 
och alpina skidor. 

Tävlingar och medaljer: På tävlingsfronten har 
sektionen representerats såväl nationellt som 
internationellt, på både nybörjar- och elitnivå. Karl 
Dahlgren tog dubbla medaljer på SM i ju-jutsu. 

Guld i viktklassen -62 kg och silver i -69 kg. Arvid 
Alm tog brons i -85 kg i samma mästerskap. Henrik 
Israelsson har liksom förra året fortsatt att skörda 
judosegrar. Utöver det har ett tiotal personer täv-
lingsdebuterat och vi ser fram emot att följa deras 
fortsatta utveckling. 

IKSU kendo
Sektionsordförande: Maja Vågberg

Bakgrund: Kendo har sitt ursprung i de japanska 
samurajernas träning, och inte bara deras tekniker 
utan även mycket av den gamla hederskodexen och 
etikettsreglerna har levt kvar ända till modern tid. I 
dagens träning har vi dock bytt ut samurajens kata-
na mot den mer skonsamma shinaien, ett svärd gjort 
av bambu, som tillåter oss att träna med full kraft 
utan att skada våra träningskamrater. Idag är kendo 
en tekniksport där det inte finns några viktklasser 
och både tjejer och killar såväl som juniorer och seni-
orer tränar och tävlar tillsammans.

Vårt mål är att bli Sveriges bästa kendosektion. 
För oss innebär det rent konkret att varje sektions-
aktiv ska känna att det är roligt att gå och träna, och 
att man utvecklas. Våra tränare tillhör toppskiktet 
av kendo-Sverige och utgår från devisen att både ny-
komna motionärer och elitsatsande ska ha lika stor 
behållning av träningspassen.

I IKSU kendo finns en stark tävlingstradition, och vi 
kan stoltsera med ett flertal medaljer från både na-
tionella och internationella sammanhang de senaste 
åren. Vi har skickat representanter på samtliga SM, 
EM och VM sedan 2006, och tack vare våra sektions-
aktiva hårda arbete har IKSU genom sektionen IKSU 
kendo en given plats i svenska landslaget.

Isbanan: Projektet med att 
anlägga en isbana på Nydalasjön 
initierades hösten 2011 och själva 
arbetet påbörjades vintern 2012 
då banan hölls öppen under ca 
en månad. Isbaneprojektet är ett 
samarbete mellan IKSU frilufts 
och Akademiska hus norr och 
driftbidrag ges av fritidsnämn-
den. Isbaneprojektet sträcker sig 
under en försöksperiod över tre år 
och förhoppningen är att ett större 
event ska ta plats under kultur-
huvudstadsåret 2014. Isbanan 
har välkomnats av allmänheten 
och har fått mycket positiv medial 
uppmärksamhet. Vi hoppas att 
isbanan kan bli ett stående inslag 
i Vinterstaden Umeå.

Utbyte med STIL frilufts: Sek-
tionen har under året utökat 
kontakten med IKSU frilufts 
motsvarighet i Luleå, STIL 
friluftssektion. Tillsammans ord-
nade vi i oktober en paddelhelg i 
Luleå skärgård där vi lärde känna 
varandra och utbytte erfarenhet-
er kring turer och utbildningar. Vi 
bjöd även med ledarna från STIL 
frilufts till vår årliga skidresa i 
Tärnaby under luciahelgen. Ett 
av målen med samarbetet är att 
stärka friluftsintresset i Norrland 

genom att anordna fler gemensamma aktiviteter och 
turer framöver, både för ledare och för deltagare.

Sektionsstyrelsen: Under verksamhetsårets 2012 
har sektionens PR-ansvarig, materialansvarig, kas-
sör och ordförande i frilufts styrelse bytts ut och 
den nya sektionsstyrelsen består av Cecilia Engdahl 
(ordf), Martin Wideklint (sekr), Andreas Selander 
(ekonomi), Martin Johansson (tillförordnad kassör 
våren 2013), Anna von der Marwitz (PR), Håkan Ris-
berg (ledarrek), Ingrid Fhärm (trim) och Fredrik 
Zeising (material).

IKSU innebandy
Sektionsordförande: Håkan Björk

Bakgrund: Sektionen bedriver elitverksamhet i 
innebandy genom IKSU innebandy elit samt spe-
larutveckling/ungdomsverksamhet genom IKSU 
ungdom.

Styrelsearbetet: IKSU innebandy har haft 10 
stycken protokollförda sektions styrelsemöten. Det 
finns ca 60 stycken sektionsaktiva. 

Sektionsstyrelsen har under verksamhetsåret 
2012 haft fokus på sektionens organisation och att 
utveckla organisationens arbetssätt. Vi har arbetat 
med att förbättra vår ekonomiska planering och 
uppföljning. Genom att arbeta som en uppdragsor-
ganisation, med ett målförverkligande ledarskap 
och arbetssätt ska vi uppnå effektivitet både i det 
ideella och professionella arbetet.

För att uppnå bättre samordning och målupp-
fyllelse med IKSU har sektionsstyrelsen under 
verksamhetsåret haft utvecklingsträffar med 
IKSU:s ledning. Sektionsstyrelsens viktigaste 
målsättning utöver de sportsliga har under 
verksamhetsåret varit att uppnå en hållbar ekonomi 
med sikte på framtiden.

Ekonomi/ sponsorarbete: Under 2012 omsatte 
IKSU innebandy ca 2,1 miljoner. Säsongen slutade 
med ett negativt resultat.

Med Jocke Sjöström som administrativ led-
are samt marknadsansvarig har verksamheten 
utvecklats. Vi har under verksamhetsåret fram-
förallt beroende på Jocke Sjöströms anställning 
förbättrat de ekonomiska rutinerna och effektivise-
rat arbete mot marknaden.

Sektionsstyrelsen har tagit initiativ till GF Spor-
tassistans. Sportassistans ska bistå spelarna i 
deras egen utveckling och ge support till sektionen 
i stort. Sektionen har genom Sportassistans kunnat 
rekrytera administrativt stöd.
Sportsliga framgångar – 2 guld

Sektionens sportchef Niklas Ekblom har under 
verksamhetsåret haft det övergripande ansvaret för 
de sportsliga framgångarna.

Sektionen består för närvarande av 3 tränare 
och 32 sektionsaktiva. Sektionen är organiserad i 
styrgrupp, tränargrupp och övriga sektionsaktiva. 
Vi har haft 9 protokollförda möten unde 2013.

Omsättningen är ca 45 tkr per år.

Aktiviteter 2012
•	Hållit 9 sektions sektions 

styrelsemöten
•	Deltagit i 7 tävlingar både in- 

och utrikes
•	Representerat IKSU kendo vid 6 

träningsläger
•	Arrangerat eget graderingsläger
•	Tre har tränat vid ett flertal 

klubbar i Japan
•	Tagit 6 nya dan-grader
•	Anordnat en tävling
•	Deltagit i Kulturnatta
•	Deltagit i Sportscamp på Nolia
•	Tagit 18 medaljer 
•	Under 2012 har vi haft ett 

särskilt fokus på juniorverk-
samhet och på rutiner för att 
förebygga skador. Vi har genom-
fört 2 klubbarrangemang med 
festligheter sponsrade av SISU.

Vidare har vi påbörjat verksam-
heten med lånerustningar, utökat 
samarbete med andra klubbar 
i Norrland, genomfört uppvis-
ningar och prova på event samt 
påbörjat framtagning av IKSU 
kendo profilprodukter.

Medaljer vid internationella 
tävlingar:
SKO junior,+damlag - silver
Oslo Open lagsilver, individuellt 
guld Sugo Estuko cup: dambrons, 
lagsilver
Nationellt:
•	SM dambrons
Regionalt: 
•	NM junior: 2 silver, 1 brons,
kyuklass: brons, silver, guld, 
öppen klass: brons silver guld, 
lag brons. 

Sammanfattning: Sektionen har 
varit framgångsrik vid tävlingar 
och tagit många medaljer både 

nationellt och internationellt. Vidare har IKSU 
genom sektionen IKSU kampsport tagit flera nya 
dan-grader. 

IKSU klättring
Sektionsordförande: Linus Malm

Bakgrund: Vår sektion underhåller klätterväggen, 
bygger leder, annordnar klätterkurser, tävlingar och 
klätterresor.

Vi träffades vid 10 tillfällen för formella 
möten och träffades informellt veckovis vid 
klätterväggen. Vi har fördelat upp vårt arbete mellan 
sektionsstyrelse, vägg- och instruktörsgrupper. 
Sektionsstyrelsen består av representanter från 
vägg- och instruktörsgrupperna, en kontaktperson 
från Umeå klätterklubb (UKHK), och övriga sektions-
styrelsemedlemmar. Väggruppen sköter i stort sett 
allt underhållsarbete av klätterväggen. Instruktörs-
gruppen ansvarar för utbildning av nya klättrare. 
Sektionsstyrelsen organiserar tävlingar, resor och 
sköter kontakt med övrig verksamhet inom förening-
en IKSU. Sektionen består av 18 Sektionsaktiva och 
omsätter ca: 100.000 SEK.

Vad vi gjort föregående år
•	Vi arrangerade bouldertävlingen “Novemberdraget 

2012”, första deltävlingen i Norrlandscupen.
•	Nybörjarkurser annordnades varje vecka under 

terminerna.
•	Väggruppen utförde underhållsarbete av 

klätterväggen och satte upp nya leder varje vecka 
under terminerna.

•	Under hösten arrangerades klätterresor till 
Sundsvall i samarbete med UKHK.

IKSU innebandy:s damlag vann SM guld 2012
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Övrigt: Vi har ökat antalet klättrare vid väggen, 
på våra kurser och vid vår årliga klattertavling. 195 
medlemmar gick nybörjarkursen och 127 personer 
deltog vid Novemberdraget. Vi är även stolta över 
att fått varit med och arrangerat Norrlandscupen 
tillsammans med de andra gymmen i Norrland och 
vi hoppas att detta kan bli ett aterkommande inslag 
varje ar. 

Vi har förstärkt vår instruktörsstab med ytter-
ligare en instruktör samt hållit interna träffar för 
att säkerställa kursens kvalité. Vi samarbetar med 
IKSU frilufts och hyr skor till klätterkurserna för ge 
deltagarna bättre förutsättningar under klättermo-
menten på kursen.

Både juniorer och seniorer som tränar vid vår vägg 
och inom vår organistation har deltagit både i svens-
ka cupen och SM.

Sammanfattning: Detta har varit ett av våra bättre 
år som sektion. Nya och erfarna klättrare har tränat 
sida vid sida vid väggen och våra arrangemang har 
haft mycket gott deltagarantal både av IKSU:s med-
lemmar och utomstående. Kursdeltagandet har varit 
högt och Novemberdraget lockade deltagare från 
alla större klätterklubbar i Norrland, samt några 
från Stockholm. Årets tävling är den största tävling-
en vi arrangerat. Vi är även stolta över att fått varit 
med startat Norrlands cupen tillsammans med de 
andra gymmen och klubbarna i Norrland. Vi hoppas 
att detta kan bli ett återkommande inslag varje år. 

Vi har förbättrat samarbetet med andra sektioner 
inom IKSU under 2012.

IKSU längdskidor
Sektionsordförande: Johan Kärner

Bakgrund: År 2012 var ett år som för IKSU längd-
skidors del öppnade med flaggan i topp. Efter en 
lång och regnig höst kom äntligen vintern under 

jullovet. Den första tisdagsträningen som genom-
fördes för året slog alla tidigare deltagarrekord och 
tog oss tränare lite på sängen. Aldrig hade vi trott att 
intresset kunde vara så stort. Gamla deltagarrekord 
på träningar slogs flera gånger om under vintern. 
Deltagarna var alltifrån första-gångs-skidåkare till 
mer rutinerade rävar men alla med samma intresse 
och glöd vilket är väldigt inspirerande som ledare. Vi 
anpassar träningen så att alla ska kunna delta. Det-
ta gör vi genom att dela upp de aktiva i en teknik- och 
en intervallgrupp.

Att intresset var stort märktes även av att företag 
kontaktade oss för att höra sig för om det gick att 
ordna skidskola även för deras anställda. Utöver 
tisdagsträningarna anordnades en uppskattad 
medlemskväll några veckor inför vasaloppet

Vintern övergick i vår och säsongsavslutning-
en skedde i riktigt klisterföre i slutet av april på 
Nydalaspåren med bland annat skidskytte och 
längdhopp. Sektions styrelsen fortsatte samman-
träda cirka två gånger i månaden för att planera och 
visonera inför framtiden.

Organisatoriska förändringar skedde under 
barmarkssäsongen. Sektionsordförande Martin 
Backéus och webansvarige Ida Danielsson lämnade 
efter trogen tjänst ett stort hålrum efter sig när de 
flyttade i början av sommaren. ”Vallaansvarige” Axel 
Bergsten började på elitskidskola i Mora. Senare un-
der hösten tackade även Sebastian Wass och Linda 
Fröbom för sig då deras studietid i Umeå var slut. De-
ras flytt och det ökade intresset under vintern ledde 
till nyrekrytering av tränare. Under hösten anslöt sig 
Adam Burström och Linnéa Olofsson till styrelsen 
och Kerstin Holmberg, Johan Östman, Mattias Nils-
son och Anna Österberg till tränarstaben.

Inför höstupptakten rådde spänd förväntan om vi 
skrämt bort deltagarna under vintern eller inte. Till 
vår lycka började höstens träningar på bästa möjliga 
sätt. Med traditionsenlig myrfotboll förklarades 

förtillfället utgörs av kassören Anthony Lubwama, 
ordförande Jonas Westberg, sekreteraren Linn 
Dorsch, ledamoten Emmelie Ivarsson och leda-
moten Taru Tervo (f.d. ordförande). 2012 hölls 5 
protokollförda möten varav ett var årsmötet. 

Aktiviteter under 2012
•	Arrangerandet av Lidingöloppet On Tour, 

2012-08-23
•	Medarrangör till AIDS-loppet, 2012-10-06

Sammanfattning: IKSU Löpning har under året 
2012 bytt huvudinkomstkälla från VårRuset till 
Lindingöloppet On Tour. Detta har inneburit en del 
merarbete för de sektionsaktiva under året, men 
också inneburit att sektionen har ett koncept som 
förhoppningsvis kommer att utgöra huvuddelen av 
de ekonomiska intäkterna under de kommande åren.

 

IKSU multisport 
Ordförande: Andreas Strand 

Bakgrund: Vi bedriver träningar och arrangerar 
tävlingar i multisport, en uthållighetsidrott som 
innehåller kajakpaddling, cykling och löpning med 
mera.

Sektionens organisation: Vi har endast ett par 
styrelsemöten per år, men har fler mailmöten för att 
styra upp verksamheten. Vi är organiserade med 5 
stycken sektions styrelseledamöter. Sektionen har 
cirka 30 sektionsaktiva, där hälften är mer eller min-
dre aktiva. Vi omsätter cirka 55.000:- per år.

Vad vi gjort föregående år: Träningstillfällen varje 
onsdag kl 18:30, förutom på skollov och andra hög-
tider. Sektionen har arrangerat 3 stycken tävlingar 
i multisport: Umeå Multisport Race i februari, Cam-
pus Knäcket i maj och Norrlandsknäcket i oktober. 
Sektionsaktiva har tävlat i diverse tävlingar runtom 
i världen.

tisdagsträningarna öppna med bravur och riktiga 
kämparinsatser när det årliga slaget om Kinabron 
utspelades. 

Året avslutades med bland annat en vallakurs 
som blev fullbokad på nolltid. Deltagarna fick under 
en kväll både praktisk och teoretisk kunskap om 
vallning. Tyvärr fick alla som ville inte plats på dessa 
så till nästa höst kan fler vallakurstillfällen vara ak-
tuella. Vi deltog även på snömässan där man i våran 
monter kunde tävla i stakmaskin.

Vad vi gjort föregående år
•	Tisdagsträningar varje tisdag under hösten och 

vintern.
•	2 st. medlemskvällar
•	Gemensam medlemsmiddag
•	Klädbeställningar för våra medlemmar
•	2 st. Vallakurser
•	Deltagit på IKSU alpins snömässa
•	Andra delen i svenska skidförbundets steg 

2-ubildning
 
Sammanfattning: Det har varit ett väldigt roligt år 

tillsammans med IKSU längdskidor. En stor del av 
att det varit så kul är mycket på grund av det gedigna 
och imponerande arbete som Sebastian Wass, Linda 
Fröbom, Ida Danielsson, Martin Backéus och Axel 
Bergsten gjort för sektionen. Ett stort Tack till er och 
stort lycka till med barn, hund och elitsatsning!

IKSU löpning
Sektionsordförande: Jonas Westberg

Bakgrund: IKSU löpning är en sektion i föreningen 
IKSU för alla som tycker om att springa. Vi har en 
otrolig bredd i vår sektion, allt från glada motionä-

rer, som vill hålla sig i trim, till de som 
tillhör Västerbottens elit. Vi riktar oss 
till alla som vill träna tillsammans 
inomhus under vintern och kanske 
träffas för gemensamma träningar 
(intervallpass eller långpass) under 
resten av året utomhus.

Verksamhetsberättelse 2012: År 
2012 hade IKSU löpning totalt 32 beta-
lande sektionsaktiva. Vår verksamhet 
har mestadels bestått av två till tre 
gemensamma träningstillfällen per 
vecka under våren och på hösten. 
Under perioden november-mars har 
de sektionsaktiva haft möjlighet att 
använda friidrottshallen på Nolia för 
intervallträning på måndagskvällar. 
Även detta år har man delat tränings-
tiden med löparna från IFK Umeå. De 
andra träningstillfällena har vi haft 
på lördagar och onsdagar då vi har 
sprungit gemensamma långpass res-
pektive lugna distanspass. 

När IKSU, inför det här året, med-
delade att de beslutat att inte längre 
arrangera VårRuset fanns farhågor om 
att detta skulle inverka negativt på 
sektionens ekonomi. Lyckligtvis 
uppstod möjligheten att arrangera 
Lidingöloppet On Tour Umeå istället. 
Tack vare en stark arbetsinsats av 
våra sektionsaktiva blev detta ett 
lyckat arrangemang med ca 200 löpa-
re, vilket innebar ett ansenligt bidrag 
till sektionskassan. Omsättningen 
under 2013 blev ca 29 300 SEK, varav 
19 300 SEK var inkomster från Lidingö-
loppet On Tour Umeå. Den andra stora 
inkomstkällan var sektionssavgifter-
na, vilka inbringade 9 600 SEK för 32 
betalande sektions medlemmar à 300 
SEK/medlem.

Vi har under året även varit 
medarrangör till Aids-loppet som ar-
rangerades i höstas av läkarstudenter 
från Umeå universitet. Inkomsterna 
från det loppet (ca 18 000 SEK) gick 
oavkortat till välgörenhet för att stöd-
ja Sneha Care Home i Bangalore, 
Indien. Under 2012 har inga föränd-
ringar skett i sektions styrelsen som 

Övrigt: Sektionen har ett brett spektra sektions-
aktiva från absolut världselit inom multisport till 
glada motionärer. Våra sektionsaktiva tävlar både i 
tävlingar inom multisport och även flera andra olika 
grenar inom multisport. Till de större tävlingar som 
besöktes flitigast av våra sektionsaktiva hör bland 
annat Åre Extreme Challenge där Peter Hägglund 
kommit 6.a och Henrik Enberg 10.a (av 200 startande 
i Soloklassen, inofficiella SM) samt Josefina Wik-
berg vann damklassen. Peter Hägglund medverkade 
i ett annat lag och kom 6.a på VM i Frankrike. Björn 
Rydvall, som också är sektionsaktiv i multisportsek-
tionen kom 3.a på VM i Frankrike tillsammans med 
Josefina Wikberg och Mattias Nyström (sektions-
aktiv sedan 2006). Dom tävlar för team Silva. Marie 
Häggström och Sofia Söderström vann damklassen 
samt Pelle Edlund och Jonas Westling kom 4.a i 
herrklassen på Icebug 24, en 24-timmars tävling i 
Hemavan.

Sammanfattning: IKSU multisport har haft ett bra 
år med flera nya sektionsaktiva och bra prestationer 
samt att onsdagsträningarna är på uppsving igen.

IKSU simning 
Sektionsordförande: Örjan Olsson

Bakgrund: Sektionens omsättning 2012 har varit 
175.000kr och vi har gjort ett plus resultat i år igen.

Aktiviteter 2012: Under det gångna året har 
sektions styrelsen haft sammankomster 1 gång var-
annan månad.

Vi har haft igång 8 tränare under det gångna 
året och 35 aktiva sektionsaktiva i simsektionen. 
Inräkat de yngre simmarna som kommit upp från 
simskolan (10st)

Simsektionen har bedrivit simträning i gruppträ-
ningsform för mestadels tävlingssimmare. Vi har 
integrerade träningar med både frisk och handi-
kappsimmare. Vi har under året kört simträning för 
barn efter utgången simskola för första gången. Vi 
har hållit två kurser för motionärer i simteknik. Vi 
har fortsatt vårt samarbete med Sandviks IK där vi 
har skött all träning i tävlingsgrupperna och ordnat 
gemensamma läger.

Under vårterminen blev det bara tre tävlingar för 
IKSU simning. Desto fler har tränat på flitigt.  Verk-
samhetsåret 2012-2013 började med tävling i Umeå. 
Norrländska Mästerskapen En mästerskapstävling 
för hela Norrland från strax söder om Gävle och 
norr ut upp till landsgränsen. IKSU gjorde sitt bästa 
framträdande hittills på tävlingen. Lauri Salonen 
vann guld på 200m bröstsim efter en väl kontrollerad 
finalsimning där han bland annat slog Sundsvalls 
Johannes Skagius som vann ungdoms OS på halva 
sträckan där han också är svensk junior rekordhålla-
re. 4*50 fritt kanske en av de mest prestige laddade 
grenarna vann vi en härlig Brons medalj på 1:39.56 
efter Skellefteå och Sundsvall men före bland annat 
Umeå ss med nästan 10 sekunders marginal. Vi fick 
två till final på 50 bröstsim där Filip inkom som 3:a 
men diskades tyvärr för att regeln om att man inte 
får simma med dubbla badbyxor på sig. Lauri avstod 
att simma sträckan. Martin Brattmyr blev 5:a i fina-
len på 100 medley. Brons blev edt i den andra korta 
lagkappen. Den på 4*50 medley den simmades på 
fina 1:49.69 precis slagna av Skellefteås lag men 
hela 6 sekunder före Umeå ss. Tävlingens näst sista 
gren 100 bröstsim blev Lauri Salonen 3:a vilket var 
väldigt bra efter många tävlingslopp under vecko-
slutet. Vi avslutade med en fart fest på 50 fjäril. 
IKSU simsektion lyckades med att ha 3 simmare 
vidare till finalen. Där Filip Lundeholm med sig en 
silverpeng tre tiondelar från guldet. Andreas Hu-
lander och Martin Brattmyr var mindre än sekunden 
från en pallplats. Alla tre ingick i de framgångsrika 
lagkappslagen tillsammans med Lauri Salonen och 
David Bejmer.

5-6/5 Tävling i Umeå. En tävling i bakvattnet 
från NM,där våra snabbaste simmare valde att 
avstå. Lars Mattson tog ett guld på 200 medley i 
mastersklassen och Jonatan Urpiala fick med sig en 
silvermedalj på 1500 fritt.

11-12/6 Årets enda utomhus tävling i Sollefteås 50 
metersbassäng. Vi hade få simmare som represen-
terade IKSU på tävlingen. Vi hade kul i alla fall och 
fick hög procent med nya personliga rekord.

Höstterminen startade vi upp med ett gemensamt 
träningsläger för IKSU och Sandvik. Vi sökte pengar 
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“Vi lägger inte ner brännboll
som aktivitet på IKSU utan
överlåter bara själva
brännbollscupen till
annan aktör”

via idrottslyftet till denna verksamhet. 
3-4/11 Umeraset i Umeå. På 100meter ryggsim 

fixade Michael Jönson kvaltiden inför nästa års NM. 
Han knep ett silver också. Julia Ingelmark gjorde 
också debut för IKSU under tävlingen.

10-11/11 Sum sim i Skellefteå. En uttagnings-
tävling för ungdoms SM. Den går samtidigt på olika 
ställen i landet så att simmarna kan hela tiden se hur 
man ligger till i hela landet. IKSU simsektion hade 
med sig sin första simmare på dessa uttagningar. 
Tyvärr så räckte det inte till avancemang för varken 
IKSU eller Sandvikssimmarna. Vi kommer igen nästa 
år med nya tag.

1-2/12 Ö-viksracet avslutade årets tävlingssä-
song. Under jul lovet körde vi ett en hel del extra 
träning tillsammans med Sandvik i Holmsund Övriga 
prestationer under året av IKSU simmare.

2012 4/2 Hölls SM i vintersimning i Skellefteå. 
IKSU hade en simmare på startlinjen som gjorde en 
bra insats. Malgozata blev tvåa och fick en snygg 
silvermedalj.

Lars Mattson åkte till Hawaii för att delta i ironman 
för 3:e gången. Tyvärr blev han sjuk den här gången 
också. Ingenstart han fick äta penicillin i stället.

Louise Rundqvist van SM i triathlon på sträckan 
halv ironman. På en lite kortare sträcka blev Svensk-
an Lisa Nordén kändis efter OS silvret och senare 
gala drottning på Idrottsgalan.

2013 09/2 Nordiska mästerskapen i is simning i 
Skellefteå van Jonatan Urpiala guld i sin klass och 
sedan var han med i laget som van lagkappen.

Teknikkurser för medlemmar
Under hösten har vi haft en teknikkurs för motio-

närer med 15 deltagare. Nu under vårterminen har 
vi just startat upp en ny sådan kurs. Denna gång 
med 10 intresserade. Vi försökte i början av året att 
starta en fortsättningsgrupp efter simskolan, men 
tyvärr blev det bara en sökande så vi beslutade att 
skjuta på starten fram till höstterminen, vilket blev 
lyckat. Nu har vi en grupp med fyra duktiga simmare. 
De simmar en gång i veckan och koncentrerar sig på 
teknik i de olika simsätten. Det blir spännande att 
följa gruppen de närmaste åren.

Förhoppningsvis kommer den att växa till sig yt-
terligare och om någon termin kanske vi får starta 
ytterligare en nybörjargrupp.

Fina medaljer tagna i IKSU simning
Norrländska Mästerskapen: 
•	Lauri Salonen vann guld på 200bröstsim
•	Lauri Salonen vann Brons på 100bröstsim 
•	Filip Lundeholm vann silver 50 fjäril
•	Herrlaget vann Brons i båda korta lagkapperna
Nordiska Mästerskapen i issimning:
•	Jonatan Urpiala vann Guld. Bröstsim.
•	Laget vann Guld. 

IKSU squash
Sektionsordförande: Jan Diehl

Bakgrund: Sektionsstyrelsen har träffats vid 4 
tillfällen under året.

Omsättning: Squashsektionen omsatte ca 
120,000kr under 2012

Motion: Stegen var 2012 sektionens ständigt pågå-
ende motions och tävlingsturnering. Under 2012 var 
ca 35-40 spelare verksamma i stegenspelet. Stegen 
spelades i en vår- och en höstomgång. De 12 spela-
re som kvalificerat sig till de tre högsta poolerna i 
stegen, var automatiskt uttagna till lagträningarna. 
Stegen administrerades av Ove Jonsson under året.

Klubbsquash: Under alla söndagar på våren och 
hösten har IKSU squash bedrivit motionsträning 
för alla squashintresserade. Söndagssquashen har 
varit rekryteringsbas för klubblaget, vilket har haft 
stor betydelse, eftersom flera av de bästa spelarna i 
laget är studenter som flyttar vidare efter avslutade 
studier. Sektionen har lyckats fylla luckorna med 
nya duktiga spelare till tävlingslaget.

Ansvarig för klubbsquashen har Jan Diehl varit.
Elit: Sektionen har under 2012 haft 2 tävlingslag i 

spel. Ett lag har spelat i div 2 norra och låg vid års-
skiftet 6:a i sin serie. Det andra laget har spelat i div 
5 norra och låg vid årsskiftet 3:a i sin serie. Lagleda-
re under våren och hösten var Martin Wedin för div 
3-laget, och Johan Brännström var lagledare för Div 
5-laget. Totalt har 10-12 spelare varit aktiva i sektio-
nens lag.

Hemmatävlingar: Under våren ordnades klubbmäs-
terskap. Martin Lagmo blev 2012 års klubbmästare.

IKSU volleyboll
Sektionsordförande: Sara Miltsis

Bakgrund: Under våren hölls ett sektionsmöte där 
mål, visioner och arbeten för sektionen under kom-
mande år diskuterades. Under hösten hölls även ett 
sektionsårsmöte där bl.a. den nya sektionsstyrel-
sen bestående av 5 ledamöter tillsattes. Sektionen 
har idag kring 30 licensierade spelare.

Sektionsstyrelsens arbete fortsätter med att 
lägga stor vikt vid ungdomarna och rekrytera nya 
spelare till säsongen 13/14.

Damer:Under våren 2012 spelade IKSU volleybolls 
damer i division 1 och tog där en tredje plats. Under 
våren tränades damerna av Henrik Söderhäll. Laget 
kände att de gjorde framsteg och kände sig samspel-
ta i slutet av säsongen. IKSU volley hade också ett lag 
som spelade division 2 och slutade där på en femte 
plats. Tyvärr var det många spelare som lämnade la-
get inför säsongen 12/13 och det beslutades att inget 
lag skulle ställa upp i division 1 eller 2. Dock har två 
damlag tränat och spelat sammandrag i Sverigese-
rien. Dessa lag deltog också i IKSU volleys årliga cup 
paltcupen.

Herrar:Herrlaget bestod av spelare med stort ål-
dersspann. Under våren tränade herrarna två gånger 
i veckan under ledning av Ulf Widmark. Herrlaget 
spelade i Sverigeserien våren 2011. Sverigeserien av-
slutades med ett slutspel som spelades i Östersund. 
Där slutade laget på en femte plats. Även här var de 
många spelare som valde av olika anledningar att 
inte spela inför säsongen 13/14. Herrarna har därför 
under våren tränat en gång i veckan tillsammans med 
damerna. De har också deltagit i två sammandrag i 
Sverigeserien.

Till vår glädje har vi även ett pojklag börjat träna 
under 2012, de planerar under 2013 att spela pojk-
SM i Göteborg. Vi i sektionsstyrelsen ser med glädje 
på deras utvecklingskurva som bara går uppåt.

Nybörjar/Ungdomslag: Ungdomarna är i åldrarna 
7 –14. Under hösten 2011 spelade de ungdomsse-
rien som hade sammandrag i Storuman, Norsjö, 
Glommersträsk samt det populära Gamen Games i 
Vännäs. De har under hösten spelat i ungdomsserien 
och volley 2000 cuper. De har under hösten tränat 
regelbundet två gånger i veckan.

Sektionsarbeten: Sektionen har som alla andra år 
arbetat med Brännbollscupen. Vi har burit bord och 

Nystart för 
brännbollscupen 
2013

Den traditionsenliga brännbollscupen är en viktig händelse och berör 
många både i Umeå och övriga Sverige. Varje år tar Umeå emot många 
lag från övriga Sverige och till och med Europa för att delta i världens 
största brännbollsturnering. Arrangemanget har i sin helhet ändrat 
riktning. Sista helgen i maj, då cupen äger rum är en stor hemvändarhelg 
och förväntningarna och kraven på dess utformning och innehåll har 
förändrats med tiden. Större säkerhetskrav, kringarrangemang och 
fest är det som behövs och förväntas, vilket är något som ligger utanför 
idrottsföreningen IKSU:s kärnverksamhet.

- Vi har länge funderat på hur vi vill utveckla cupen och nu kommit 
fram till att det bästa är att låta någon annan ta vid och utveckla cupen 
vidare, säger IKSU:s sportchef Margareta Lif. Hon säger vidare att 
IKSU nu beslutat att överlåta brännbollscupen till ett gäng genuina 
brännbollsentusiaster att ta över cupen så att den på lång sikt kan leva 
vidare, men då i annan regi.

- Vi lägger inte ner brännboll som aktivitet på IKSU utan överlåter 
bara själva brännbollscupen till annan aktör. Vi kommer även 
fortsättningsvis att bedriva brännboll genom brännbollssektionen. 
Exempel på brännbollsaktiviteter som IKSU brännboll fortsätter 
arrangera är till exempel ”förcupen” inför den stora cupen, samt andra 
mindre cuper, säger Margareta. 
 Brännboll i Umeå AB

Ett nytt bolag, Brännboll i Umeå AB som är helt fristående från IKSU, 
skall nu driva själva brännbollscupen vidare och med nya krafter skall 
Brännbollscupen få ett uppsving. Målet är att cupen skall växa, och 
på 3 år vill bolaget att cupen skall kunna ta emot omkring 600 lag. 
Brännbollscupen kommer att arrangeras mellan den 30 maj – 1 juni 2013.
 En lång tradition i IKSU:s historia

Brännbollscupen har arrangerats av IKSU i 39 år med som flest 1192 
lag år 1993. IKSU kan inom ramen för en idrottsförening inte ge cupen 
den nystart som både cupen och Umeå förtjänar. Vi är övertygade om 
att bolaget Brännboll i Umeå AB är den kraft som möjliggör en efter-
längtad nystart.

stolar inför tentor och sålt rabatthäften. Vi har även 
fått intäkter vid cuper och fikaförsäljning. Vi har även 
sålt Newbody kläder precis innan jul vilket gav en bra 
förtjänst.

Cuper: Under hösten anordnades den traditionel-
la Paltcupen med seniorklasser på både dam- och 
herrsidan. Turneringen är väldigt populär då den ger 
en bra matchträning inför seriespelet som drar igång 
under hösten. IKSU volley är också glada över att se 
att IKSU beach deltog med 2 lag på damsidan samt 
2 lag på herrsidan. IKSU volley hade ett herrlag samt 
två damlag som spelade cupen. I december anord-
nades Luciacupen som också blev en succé då IKSU 
kryllade av volleybollungdomar i två hela dagar.

Årets Fair Play 
inom basket till 
IKSU:s Oskar 
Eriksson-Valta
För andra året i rad har en spelare 
från IKSU basket utsetts till årets Fair 
Play i Västerbotten. Detta i samband 
med Basket-DM 27-28 april 2012 då 
Västerbottens Basketdistriktförbund 
(BDF) höll sin årliga Bankett.

I år fick Oskar Eriksson-Valta från IKSU 
baskets herrlag utmärkelsen. I fjol var det 
Fredrik Wiren från IKSU baskets herrlag 
som utsågs till årets Fair Play.
I DM-finalerna gick det sämre.  

Det blev tyvärr förlust för både IKSU:s 
damer och herrar.

Senior Herr:
KFUM Umeå – 
IKSU 74–46

Senior Dam:
Umeå Comets – 
IKSU 50–36
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Allt föreningen gör är till för medlemmarna IKSU är 
en idrottsförening vars ändamål och verksamhet är 
ideella, det vill säga det finns ingen ägare som kräver 
utdelning utan överskottet går i sin helhet tillbaka 
till verksamheten i form av högkvalitativt och pris-
värt utbud, utbildning av instruktörer och personal, 
upprustning av anläggningar etcetera. IKSU är 
medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och i spe-
cialförbundet SAIF. 
Som ideell förening är IKSU en juridisk person som 
kan ha både tillgångar och skulder, ingå avtal och vara 
part inför domstolar och myndigheter. Föreningen har 
därmed så kallad rättskapacitet. IKSU följer skatte-
lagstiftningen för ideella idrottsföreningar.

Medlemmarna: IKSU ”ägs” av de medlemmar som 
betalt medlemskap under det senaste kalenderåret. 
Föreningen är öppen för alla som vill vara med.
Medlemsutvecklingen har sedan 1999 gått från 
cirka 8500 aktiva medlemmar till drygt 19 500 vid 
utgången av 2011, en fantastisk medlemstillström-
ning som samtidigt ger föreningen nya utmaningar. 
Enligt styrelsens strategi för de närmaste åren ska 
medlemmarnas insyn och inflytande i föreningens 
utveckling stärkas.
IKSU:s stadgar har framför allt betydelse för det 
praktiska arbetet i föreningen. En av huvudpunkter-
na i stadgarna är ändamålsparagrafen. Förändringar 
i stadgarna måste fastställas på två efter varandra 
följande årsmöten.

Årsmötet: Föreningens högsta beslutande organ 
är det ordinarie årsmötet. När årsmötet inte är 
samlat har styrelsen det övergripande ansvaret för 
föreningen. Medlem som under året fyller lägst 18 år 
och som har betalat medlemsavgiften för innevaran-
de år har rösträtt på årsmötet. Yngre medlemmar har 
yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. I en förening 
– i motsats till ett aktiebolag – har varje medlem 
endast en röst. I en förening råder alltså ekonomisk 
demokrati. Inga organisationer har särställning i 
föreningen. 
På årsmötet diskuteras föreningens ekonomi, bland 
annat ska bokslutet för det senaste året godkännas 
av medlemmarna. Vidare ska budgeten för det nya 
verksamhetsåret översiktligt redovisas för mötes-
deltagarna. 
Medlemmarna på årsmötet ska även bestämma 
medlemsavgiftens storlek och – på förslag av revi-
sorerna – besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 
beträffande det senaste verksamhetsåret. På 
varje årsmöte förekommer också val till viktiga för-
troendeposter. Medlemmarna väljer ledamöter till 
styrelsen och till valberedningen. 
Styrelsemedlemmarna sitter i styrelsen som in-
divider och representerar medlemmarna, och 
företräder inte någon grupp eller organisation. På 
årsmötet väljs även revisorer med huvuduppgiften 
att – för medlemmarnas räkning – granska styrelse 
och verksamhetsledning, liksom att kontrollera att 
föreningen följer lagar och förordningar.

Agneta Andersson
Ålder: 43
Medlem i föreningen sedan: 
Tror det var nånstans 
kring 1990.
Tränar helst: Varierar 
gruppträning med yoga, 
längdskidor och löpning. 
Plus promenader med hunden.
Andra intressen/kul att 
veta: Gillar resor, matlagning 
och design. Har gjort 
Vasaloppet, Vätternrundan 
och Vansbrosimmet men 
Lidingöloppet är kvar .
Jobbar i vanliga fall 
med: Brand manager på 
Norrmejerier

Malin Rönnblom
Ålder: 45 år
Medlem i föreningen sedan: 
Tror att jag gick med 1987 
eller 1988, men är inte riktigt 
säker, var nog medlem från 
och till fram till 1997, sedan 
dess medlem.
Tränar helst: Squash, vårens 
utmaning är body combat.
Andra intressen/kul att 
veta: Inbiten körsångare, 
stavgångare och skriver 
krönikor i VK
Jobbar i vanliga fall med: 
Statsvetare, forskare och 
lärare vid Umeå centrum 
för genusstudier, Umeå 
universitet

Maria Wallin Wållberg
Ålder: 45 år
Medlem i föreningen 
sedan: Vet inte.
Tränar helst: Skidor, gym och 
gruppträning samt löpning
Andra intressen/kul att 
veta: Spelar gärna golf på 
sommaren
Jobbar i vanliga fall 
med: VD på Likvor AB, ett 
medicintekniskt företag 
avknoppat från Norrlands 
universitetssjukhus

Taru Tervo
Ålder: 40
Medlem i föreningen 
sedan: 2002
Tränar helst: löpning
Andra intressen/kul att veta: 
MTB i skogen, skidåkning, 
bodypump
Jobbar i vanliga fall med: 
forskningssamordnare på 
Idrottshögskolan

ORDFÖRANDE
Henrik Stenwall
Ålder: 31
Medlem sedan: 2004
Tränar helst: Total Training, 
längdskidor, löpning, 
och gympa
Andra intressen/kul att veta: 
Lyssna på radio och resa
Jobbar i vanliga fall 
med: Utredare vid Umeå 
universitet

Hans Sundberg
Ledamot
Arbetsplats: Hovrätten 
för övre Norrland 
Befattning: Domare
Favoritsport fritidssyssla: 
Golf, squash, 
längdskidåkning

Magnus Ferry
Ålder: 40 år
Medlem sedan: ca 1995, har 
varit involverad i IKSU alpin 
och IKSU fitness
Tränar helst: styrketräning 
och utförsåkning
Kul att veta :om mig är att 
jag är världscup domare 
i Freestyle, var med och 
startade IKSU fitness och har 
kommit 3:a i Bränbollscupen 
med laget Übermench
Jobbar: Som doktorand i 
Idrottsvetenskap vid GIH 
i Stockholm, Adjunkt på 
Pedagogiska institutionen 
Umeå universitet

Anders Rebbling fd 
Håkansson
Ålder:33
Medlem i föreningen 
sedan: 2007
Tränar helst: Simning, 
Bodypump, spinning
Andra intressen/kul att veta: 
Från Skåne
Jobbar i vanliga fall med: 
Studerar energiteknik på 
Umeå universitet

Clive Leddy
Ålder: 45
Medlem i föreningen 
sedan: 2009
Tränar helst: BodyStep
Andra intressen/kul att veta: 
landsvägscykling
Jobbar i vanliga fall 
med: SCA Obbola som 
produktionsplanerar och 
marknadsassistent
jag kör: BodyBalance, 
BodyCombat, BodyPump 
och Cykel 55

Jörgen Vikström
Ålder: Nyss 50
Medlem i föreningen sedan: 
2008
Tränar helst: Jag är aktiv i 
IKSU:s kendosektion men 
ägnar mig gärna åt alla typer 
av gruppträning. Oftast 
bodypump, cx och indoor 
walking. Är just nu sugen på 
att också börja med yoga.
Andra intressen/kul att veta: 
Duktig amatörkock och rätt 
vass på elgitarr. Samlar på 
frimärken och cigarrer (!)
Jobbar i vanliga fall med: 
Umeå tingsrätt

En ideell
förening
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Styrelsen 2012 Organisationsträd

Idrottsföreningen IKSU

IKSU består av ca: 21 500
individuella medlemmar

IKSU:s styrelse
utses av medlemm 
arna på årsmötet

Stiftelsens styrelse
utses av stiftarna

IKSU Hälsa AB
Ägs till 100% av 
föreningen IKSU

Bolagsstyrelse utses 
av bolags stämman

VD
Margareta

Ericsson Lif

VD
Bo Andersson

Sportchef
Margareta

Ericsson Lif

Hälsa
IKSU Hälsa

erbjuder 
sjukgymnastik, 

massage, massag-
eterapi, naprapat, 
spabehandlingar, 

föreläsningar 
och konferenser. 

Erbjuder friskvård-
savtal till företag.

Verksamhet på 
både IKSU sport 

och IKSU spa.

Träning
Träning i form av 
boll- och racket, 

gruppträning, 
konditions- och 
styrketräning, 

klättring, simning, 
Personlig träning.

Verksamhet på 
både IKSU sport 

och IKSU spa samt 
sommargympa i 
Vänortsparken.

Sektioner
Idag sexton sek-

tioner som sysslar 
med aktiviteter 

på alla nivåer, från 
friluftsaktiviteter 

till elitidrott.
Verksamheten 

sker både inomhus 
och utomhus, på 
hemmaplan IKSU 
sport och på resor 
ute i vida världen.

Fastighet
Stiftelsen äger och förval-
tar delar av anläggningen 

IKSU sport samt inventari-
er på de anläggningar IKSU 

bedriver verksamhet.
Hyr ut lokaler till Umeå 

universi tetet, 
IKSU med flera.

* Stiftare:
IKSU

Umeå universitet
Umeå Studentkår

Stiftelsen Universitetshallen

IKSU* UmU* US*



Moor Mud-lera (Silt) –
en unik 100% naturlig lera
från Ungern.
Det tar 1000 år att bilda
tre meter lera av nedbrutet
organiskt material.

“Vi gör även rörelseanalyser och
funktionsbedömningar för att få en
så bra status som möjligt”

Johanna Johansson 
leg. sjukgymnast i IKSU

IKSU
Fysioterapi - 
rehab i
frisk miljö

Vem är personen Kerstin Florian?
- Svenskfödda Kerstin Florian bor i USA och bör-

jade sitt arbete med att formulera en filosofi för att 
länka samman kropp och själ med skönheten från 
naturen redan för 40 år sedan. Hon har skaffat sig 
unika kunskaper i välbefinnandets konst. Kerstin 
Florian har under många år ägnat sig åt forskning för 
att förstå vad människan behöver och var man hittar 
äkta, naturliga ingredienser för att hjälpa människor 
må bättre genom en hälsosammare livsstil. Hon 
leder företaget Kerstin Florian International tillsam-
mans med sin dotter Charlene.
Vad är Kerstin Florian?

- Det är ett komplett hudvårdssystem som både 
ger resultat med en härlig känsla och upplevelse. 
Det fokuserar på hälsobringande effekter, tradition 
och naturliga ingredienser. Alger, lera, thermalsalter 
och aromaoljor är den välgörande basen i produk-
terna som används i Kerstin Florians sparitualer, 
kropps- och ansiktsbehandlingar. 
Vad är det för lera och vad används den till?

 - Till exempel används Moor Mud-lera (Silt) – en 
unik 100% naturlig lera från Ungern. Det tar 1000 
år att bilda tre meter lera av nedbrutet organiskt 
material. Den unika sammansättningen av mine-
raler, aminosyror och vitaminer i leran ger gör att 
spänningar i kroppen släpper vilket ger lindring vid 
led- och muskelvärk. Leran har även en peelande 
och förfinande effekt på huden. 

Nytt spa-koncept för 
bättre upplevelse
Den 20 december 2012 övergick IKSU till ett Spa- och behandlings-
koncept i partnerskap med Kerstin Florian International.

Vad är IKSU Fysioterapi?
- Fysioterapi är ett samlingsnamn för vår rehabili-

terande verksamhet.
Det är ett sätt att jobba; att utreda och diagnos-

tisera problem i rörelseapparaten. Behandling av 
dysfunktioner, träning eller det vanligaste; kombi-
nationen behandling med individanpassadträning. 

Vår Naprapat, Massageterapeut och Sjukgymnast 
samarbetar för att erbjuda våra kunder optimalt 
stöd inom individuellt anpassad behandling och re-
habiliteringsträning. Genom vårt sätt att samarbeta 
söker vi orsakerna till kundens besvär.

Vi kompletterar varandra, diskuterar tillsammans 
och beroende på vad vi hittar kopplar vi in varandras 
kompetenser. Givetvis i samråd med kunden.
Vad är det huvudsakligen ni inom IKSU 
Fysioterapi ni gör? 

Vi genomför behandlingar och jobbar med indi-
vidanpassad rehabiliterings träning. Vi jobbar lika 
mycket i träningsmiljö som i behandlingsrummet. Vi 
gör även rörelseanalyser och funktionsbedömningar 
för att få en så bra status som möjligt.

Hur kommer IKSU Fysioterapi att utvecklas?
Vi utvecklas ständigt och har satsat mycket på 

fortbildning det senaste året tex Funktionsbe-
dömning, Kinesiotape, Ortopedisk medicin och 
Idrottsmedicin, Axelina – en speciell metod för re-
habilitering av axel/skuldra mm. 

Vi håller även på att hitta verktyg för att förbätt-
ra och underlätta samarbetet inom teamet samt i 
förlängningen ut mot våra personliga tränare och 
testverksamhet. Allt för att våra kunder kund skall 
kunna vara med oss ”från början till fortsättning”.

Pga av den ökade efterfrågan så jobbar vi på att 
komplettera fysioterapi-teamet.

Vad kännetecknar spa-och behandlingskonceptet?
- Kerstin Florians filosofi består av välbefin-

nandets fyra hörnstenar; bra kost, fysisk träning, 
mental avkoppling och vård av ansikte och kropp. 
Kerstin Florian för spatraditionen framåt och skapar 
moderna behandlingsformer och produkter som har 
sin grund i naturens helande krafter och i gamla be-
handlingstraditioner. Framgångarna har lett Kerstin 
Florian International in i partnerskap med de finaste 
resorts och spa världen över så vi är glada över sam-
arbetet.
Vad innebär partnerskapet med Kerstin Florian för 
IKSU? 

- Det innebär att vi håller en hög kvalitet på vår 
spaverksamhet och våra behandlingar. Kerstin 
Florian Sverige ser till att vi fortbildas kontinuerligt 
och kollar att vi håller en hög kvalitet. Vi får mycket 
support och har en tät kontakt. Kerstin Florian har 
allt från skåp för att värma handdukar och ser till att 
våra terapeuter hela tiden vidareutvecklas.
Vad innebär det för IKSU:s gäster och medlemmar?

- Partnerskapet innebär att medlemmar och 
gäster kan känna sig trygga. Vi håller en hög kvali-
tet på våra behandlingar och våra terapeuter klarar 
högt ställda krav. Vi kan erbjuda det lilla extra och 
en helhet med spa, behandlingar, träning och åter-
hämtning. Flera av behandlingarna erbjuds på både 
IKSU sport och IKSU spa. Spaverksamheten åter-
finns på IKSU spa.
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Twitter
2011-140 followers
2012-351 followers

antal besök på iksu.se
2011 - 1208698
2012 - 1249333

My Newsdesk
antal visningar av 

pressmeddelanden
2011 - 21853 
2012 - 15126

Facebook
2011-Antal gillare 4894
2012-Antal gillare 5953

Kundo
Antal inlägg/

Antal kommentarer

You Tube 
Visningar mest sedda film

2011 - 75561 
2012 - 52252

276/433 -31%

+151%

+3% -31%

+22%

28 29

För att bättre förstå medlemmars behov har 
vi utvecklat kommunikationen ytterligare. 
Tillsammans med medlemmar och kunder 
kan vi förbättra och anpassa utbudet. 
För att lyckas lyssnar vi in önskemål och 
ideér på olika sätt. 

Varumärkesarbete och varumärkesplattform
IKSU är ett starkt varumärke i Umeå. Det är känt av många och 

många vill vara på IKSU. Det är av central betydelse för IKSU att 
värna och bygga ett starkt varumärke så att vi uppfattas på ett 
positivt sätt. En ny varumärkesplattform har under 2012 börjat ta 
form, och kommer att färdigställas under 2013.
Ökad närvaro på nätet

IKSU har under året haft närvaro i flera digitala kanaler i syfte 
att vara kommunicera, och närvarande där många människor in-
teragerar. Då man inte fysiskt är på någon av IKSU:s anläggningar 
kan man ändå kommunicera med IKSU. Vi har sett en ökning av 
vänner som ”gillar” oss på facebook, och även interaktionen har 
ökat avsevärt. De kanaler som inte varit lika intressanta som 2011 
är youtube och vårt pressrum, mynewsdesk. Anledningen till det-
ta är att vi inte under 2012 skapade några nya filmsekvenser 2012 
och antalet pressmeddelanden har varit något färre. Vi ser att det 
är av stort intresse och värde att hålla dessa kanalerna öppna och 
aktiva för dom som gillar IKSU.
Kundforumet kundo för ökad dialog

IKSU:s medlemmar är aktiva även på nätet. Många mailar, ringer 
och frågar olika saker, och det blir ibland svårt att hinna besvara 
allt. Under 2012 har vi därför aktiverat ett kundforum ”frågor och 
förslag” på webben i syfte att snabbt kunna besvara frågor, ta 
emot förslag rapportera problem och ge beröm. Detta har visat 
sig vara väldigt bra. Medlemmarna är väldigt engagerade och vi få 
snabbt en förståelse för de olika behov som finns så att vi dels kan 
besvara på ett effektivt sätt, men framförallt utveckla verksam-
heten ännu bättre. Många inkomna förslag har även omsatts till 
konkreta förbättringar i verksamheten.

Under 2012 har vi fått in 276 inlägg och dessa har tillsammans 
kommenterats 433 gånger.
Medieutbildning och PR arbete

Då IKSU är intressant för media ur olika perspektiv fick några ur 
personalen genomgå en medieutbildning under 2012. Det har visat 
sig vara värdefullt och nyttigt.
Över 100 000 medlemsbrev skickades under 2012

Alla medlemmar som så önskar och har en giltig registrerad 
e-postadress erhåller medlemsbrev från IKSU. Under 2012 har vi 
skickat ut 8 stycken medlemsbrev innehållande allt ifrån relevant 
medlems information, konkreta erbjudanden om olika aktiviteter 
och en del intressanta medlemserbjudanden.
Förnyad grafisk profil

Vikten av att vara tydlig i vår kommunikation och i respektive an-
läggning har mynnat ut i en grafisk profilmanual som färdigställdes 
under 2012. Vi har under föregående år uppdaterat hur logotyp och 
typsnitt skall användas, vilka bilder som används i olika samman-
hang mm. Även skyltning och navigering i respektive anläggning 
har fått sig en ansiktslyftning.

Tack vare god kommunikation med effektiva verktyg för att kom-
municera har närheten till medlemmar och kunder stärkts. Man får 
som medlem och kund snabbare svar på frågor och lättare kontakt 
med personal.

Ökad dialog 
för bättre 
verksamhet




