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Hedersmedlemmar i den ideella föreningen IKSU 
 
Kriterier: 

Person som kommer i fråga för hedersmedlemskap 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 

 

Åsa Hagner 

Tidigare ledamot i IKSU:s styrelse 

 

Sigbrit Franke 

Tidigare rektor vid Umeå 

Universitet 

 

Stellan Boström 

Tidigare tjänsteman IKSU 

Jan Åman (avliden) 

Tidigare Sportchef IKSU 

 

Erik Dahlgren 

Tidigare styrelseledamot IKSU 

 

Anders Sjölund 

Tidigare tjänsteman IKSU 

 

Hans Sundberg 

Tidigare styrelseledamot IKSU 

 

Staffan Byström 

Initiativtagare till Brännbollscupen 

 

Therese Andersson 

Tidigare innebandyspelare IKSU 

 

Anders Wallström 

Tidigare tjänsteman IKSU 

 

Susanne Ekblom  

Tidigare innebandyspelare IKSU 

 

Walter Rönmark 

Tidigare styrelseordförande 

 

 

Svante Rasmusson 

IKSU-medlem och OS-medaljör 

 

 

Staffan Ling 

IKSU-medlem 

 

 

Ann-Christin Bard Sandström 

Tidigare ledare inom IKSU alpin 

 



5 

 

Ordförande har ordet 
 
Dags att summera och blicka framåt 

Ytterligare ett år har gått! En tillbakablick över 2016 visar på att föreningen 

växer och mår bra trots att konkurrensen har hårdnat rejält i Umeå. 

Styrelsen har tagit ett beslut utöver det vanliga genom att bevilja byggstart 

av en helt ny satsning, IKSU:s nya klätterhall! Det blir byggstart under våren 

2017 och vi får med spänning följa utvecklingen! Tyvärr har vi även tragiska 

händelser i vårt minne som att Jan Åman gick bort i somras, Jan som var en 

av de viktigaste personerna i uppbyggnaden av IKSU. Vi riktar våra tankar 

och värme till nära och kära.  

Nytt år har inletts och precis som varje nytt år betyder det en rad nya tuffa 

utmaningar. Utmaningar som kräver ett starkt lag och det har vår förening 

IKSU!  

 

Jag vill även passa på att tacka för mig som ordförande i denna fina 

förening då jag i och med årsmötet kommer att lämna styrelsen på grund av 

andra uppdrag. Det har varit en ynnest att få vara ordförande i IKSU. 

 

Tack till alla medlemmar för att ni finns, tack till alla ni som jobbar i IKSU 

och kring IKSU och ett varmt stort tack till mina styrelsekollegor! 

 

Maria Wallin Wållberg, ordförande IKSU 
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VD/Sportchef har ordet 
 
”Många bollar har landat” 

Vid samma tidpunkt under förra året konstaterade vi att förberedelser och 

många stora projekt var igång – vi jobbade och byggde för framtiden! 

När vi blickar tillbaka på det gångna året kan vi konstatera att många av de 

saker och projekt vi hade på gång nu fallit på plats. Självklart fortlöper 

många projekt och nya startas, men det är alltid tillfredsställande att 

kunna ”bocka av”. 

Några exempel: 

- Utökade gymytor på både IKSU sport och IKSU spa 

- Ordning och reda projekt på IKSU sport med förbättrad förvaring 

- Stora investeringar i maskiner och utrustning 

- Åtgärder och utveckling av IKSU-appen med förbättrad 

användarvänlighet 

- Implementering av interna stödsystem för bättre effektivitet 

- ISO-certifikat inom Kvalité  

- Uppfräschning och utveckling av IKSU spa inom ramen för 

projektet IKSU spa 2020 har påbörjats 

- Förbättrad leverantörsuppföljning och nya upphandlingar är klara 

Ett av många viktiga beslut som togs under 2016 var att gå vidare med 

planerna på att bygga en stor klätterhall vid IKSU sport. Det blev ett 

historiskt beslut precis som vid tidigare tillfällen då beslut tagits om stora 

investeringar och utbyggnader. 

Klätterhallen och en utveckling av klätterverksamhet känns så rätt för 

IKSU. Klättringen vänder sig verkligen till en bred målgrupp, är en mycket 

social aktivitet och behöver inte vara tävlingsinriktad. Den passar som 

”hand i handske” med vår värdegrund! Under 2017 sätter vi spaden i jorden 

och blickar framåt. 

Lite smolk i bägaren under 2016 var dock upphandlingen av motionskort för 

anställda vid Umeå Universitet. Vi förlorade upphandlingen mot en annan 

leverantör men har ändå lyckats attrahera ca 1000 personer att stanna som 

privata medlemmar (jmf tidigare 1 850 personer). 

Vårt fantastiska utbud och höga kvalité på både lokaler, utrustning och 

personal gör att vi trots allt står oss starka i en hårdnande konkurrens. 

När vi summerar året ser vi en medlemsminskning på drygt 600 personer 

men i skenet av att vi förlorade en så stor upphandling så är det ändå ett 

mycket bra resultat. 

IKSU spa är den anläggning som under året attraherat flest nya 

medlemmar. Fler och fler upptäcker denna oas på Umedalen som 

innehåller ett brett utbud inom träning men också möjlighet till avslappning 

och rekreation. Ett fantastiskt hus i en fantastisk omgivning. 

Medlemsökningen och besöken har ökat så i den grad att vi i slutet av året 
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byggde ut och nästan fördubblade antalet parkeringsplatser. Vi är stolta 

över att vi på våra två stora anläggningar kan erbjuda gratis parkering till 

IKSU:s medlemmar och gäster. 

Rekreationsytor fräschades upp på IKSU spa under hösten 2016 och under 

2017 går vi vidare med nästa etapp. 

Våra sektioner bedriver en fantastisk verksamhet. Långt ifrån bara 

elitverksamhet finner vi här. En otrolig gemenskap och glädje byggs inom 

sektionsverksamheten och jag vill särskilt nämna IKSU kampsport som 

gjort ett fantastiskt jobb som aktiverar så många barn och ungdomar och 

hela tiden har vår värdegrund i fokus. 

 

Nu ser vi fram emot ett spännande 2017! 

Att gå in i ett nytt år med ett antal bra beslut i ryggen känns oerhört bra. 

Självklart är det klätterhallen som kommer att märkas mest. I början mest 

stök och bök vid IKSU sport men så småningom kommer vi att se en ny och 

fantastisk verksamhet växa fram. 

Förhoppningsvis kommer vi även att få ta del av en rad 

kvalitetsförbättringar under året. 

Umeå är en sportig, hälsosam stad och översköljs just nu av aktörer som 

erbjuder fysiska aktiviteter av olika slag och på olika sätt. 

Vi vill förstås slå ett slag för vår ideella förening IKSU som innebär att vår 

verksamhet, allt ifrån sektioner till träning med lokaler och allt ägs till 100 

% av våra medlemmar. Allt överskott används till att förbättra och utveckla 

verksamhet i linje med de önskemål som våra medlemmar uttrycker.  

En av de viktigaste uppgifterna och ett stort ansvar som vi anställa och 

förtroendevalda har är att lyssna på våra medlemmar och hantera vår 

ekonomi på ett ansvarsfullt sätt! Det kommer vi att göra även 2017! 

 

Margareta Ericsson Lif 

Sportchef/VD 
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Gruppträning 
Under högsäsong erbjöd vi totalt ca 480 gruppträningspass per vecka, 

fördelat på våra tre anläggningar. Under sommaren och julhelgerna 

anpassades utbudet efter den minskade efterfrågan. 

 

Under 2016 genomfördes en rad grundutbildningar och fortbildningar för 

våra instruktörer i syfte att höja kvalitet och kunskapsnivå. Kvalitetsarbetet 

innebar också att vi regelbundet genomförde utvärderingar och 

utvecklingssamtal med instruktörerna för att stötta dem i sin utveckling 

och säkerställa att verksamheten höll den kvalitet vi eftersträvar.  

 

Vi genomförde en rad uppskattade medlemsevent under året, allt från 

mindre happeningpass till vår årligen återkommande inspirationsdag, IKSU 

inspiration. Temadagar med föreläsningar och prova-på-pass för seniorer 

och de traditionella Vasaloppspassen i Cykel och Indoor Walking är andra 

exempel på uppskattade event som anordnades under året. Årets 

gruppträningsnyhet var Les Mills Sprint™ som är ett 30-minuters 

högintensivt pass på cykel. 

 

Gym och Personlig träning 
Skivstångsträning har fortsatt ökat sin popularitet under de senaste åren. I 

början av 2015 utökades antal lyftstationer på IKSU sport, men det var 

fortfarande långa väntetider på skivstångsytan. Vi lyssnade på 

medlemmarnas önskemål och satsade på ytterligare utökning under 2016. I 

juni stod lokalen Bratislava klar med stora ytor för skivstångsträning och 

annan funktionell träning. Den nya träningsytan mottogs väldigt positivt av 

många medlemmar och den medförde en avlastning av befintliga 

lyftstationer samt underlättade för andra träningsformer. 

Golfsimulatorerna som tidigare fanns i Bratislava flyttade till ny lokal.  

 

Förbättring av underhållsarbetet av maskiner och utrustning fortsatte på 

alla anläggningar under året. Bland annat lades ett nytt stöt- och 

ljuddämpande golv in vid ett av hantelutrymmena på IKSU sport. I övrigt 

ersattes ett fåtal trasiga maskiner samt ny utrustning köptes in.  

 

Projektet Ordning & reda påbörjades för att få till en trevligare miljö i 

gymmen på samtliga anläggningar. Det kommer att fortgå under 2017.  Vi 

har haft ungefär lika många träningsintroduktioner och PT-timmar som året 

innan.  
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Klättring 
I januari stod den nya klätterväggen i entréhallen färdig. Den har använts 

flitigt för introduktionskurser och tävlingar. Klätterväggarna i Helsingfors 

arena fick en mycket uppskattad renovering, som även medförde 

förbättringar gällande säkerhet. Under året förändrade vi även struktur och 

arbetssätt kring ledbygge. Under året jobbade vi intensivt med en plan för 

expansion där en ny stor klätterhall ingår.  

 

Bollsporter och golf 
Under 2016 hade vi cirka 45 bollpass i veckan bestående av innebandy, 

fotboll, basket, volleyboll och beachvolleyboll. Under året fanns också 

tillgång till nybörjarpass i rugby, ledarledda pass i volleyboll och 

teknikträning i squash. Badmintonplaner, squashbanor och 

beachvolleybollplaner bokades sammanlagt ungefär 830 timmar i veckan 

under normalsäsong (september–maj).  

 

Under året flyttades golfsimulatorerna till en ny lokal. Den nya lokalen 

rymde två simulatorer till skillnad från den gamla som rymde fyra stycken. 

De två återstående fick en ordentlig översyn och renovering. 

 

Simning, simskola och babysim 
Simning var en uppskattad aktivitet även under 2016, både på IKSU sport 

och IKSU spa. På IKSU sport var tre banor alltid tillgängliga för 

motionssimning, på måndagskvällar var alla banor vigda för motionssim. 

Varje år deltar många barn i simskola och babysim på IKSU sport. Vid tre 

tillfällen under året startade nya kursomgångar med 12 grupper simskola 

och ca 8 grupper babysim. Både inom simskola och babysim fanns fem 

olika nivåer. 

 

Barnpassning 
IKSU:s passning bokades ungefär i samma utsträckning som föregående år. 

Sex stycken barnvärdar har jobbat i verksamheten som riktar sig till barn 

mellan 2-9 år. Barnen har haft möjlighet till pyssel, lek och film medan 

föräldern har tränat. I oktober flyttade barnpassningen till ny lokal på IKSU 

sport.  
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Itrim c/o IKSU 
Programmet inriktar sig på beteendeförändring och minskad vikt genom 

individuell rådgivning, gruppträffar och motion. Det som kännetecknade 

året 2016 var att få deltagarna att prova på så många träningsformer som 

möjligt för ökad kontinuitet i sin träning. För att möta medlemmarnas 

önskan om fler gemensamma aktiviteter ordnades en Facebook grupp som 

resulterade i stort engagemang och sommarträffar som inspirerade till 

träning inomhus och utomhus, Itrimloppet och kickoff med temat 

gruppträning. Under året började coacherna att arbeta enligt NÖHRA-

modellen för att få en gemensam arbetskultur och ett tydligt arbetssätt för 

att coacha medlemmarna att hitta vägar att nå sina hälsomål. Coacherna 

fick vid Itrims nationella möte ta emot 2:a platsen för bästa licenscenter i 

Sverige.  

 

Hud och spabehandlingar  
Inom området rekreation erbjuder IKSU tjänster och miljöer för både kropp 

och själ. Genom våra olika erbjudanden ger vi våra medlemmar och kunder 

avkoppling och upplevelse. Under 2016 såg vi en ökad efterfrågan på hud, - 

och spabehandlingar i jämförelse med tidigare år. Under året har 

kvalitetssäkring av terapeuterna genomförts för att utvärdera kompetens, 

bemötande och helhetsupplevelse. Personalen utbildades under året i 

säljinspiration och i ämnet ”Hudhälsa inifrån”.  Kundmätningar har 

genomförts med höga poäng där frågor ställdes om kundens upplevelse av 

bemötande och kvalitet. Terapeuterna medverkande vid medlemskvällar 

och vid julklappskväll för att visa upp och informera om utbudet inom 

området rekreation. 

 

IKSU:s fysioterapi  
IKSU:s fysioterapi är samlingsnamnet på vår rehabiliterande verksamhet 

där våra terapeuter samverkar för att erbjuda medlemmar och kunder ett 

gott stöd inom individanpassad behandling och rehabiliteringsträning. 

Under 2016 ökade efterfrågan på tjänsterna inom fysioterapi, teamets 

engagemang var en starkt bidragande faktor till denna utveckling genom 

deras sätt att samverka tillsammans med hög kvalité och helhetstänk. 

Ökningen berodde också på ökad tillgänglighet till tjänsterna genom 

effektiv resursfördelning. Teamet utbildades i funktionell tredimensionell 

träning och i motiverande samtal. Kundmätningar genomfördes med 

genomgående höga poäng på bemötande och kvalitet. Terapeuterna var 

mycket aktiva på sociala medier där de presenterade serier av 

rehabiliterande övningar från olika problemområden, varje övning hade ca. 

2300 visningar i snitt.  
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Sportsliga prestationer 
Vid IKSU:s årsmöte uppvaktas de som tagit medalj i: 

Internationella mästerskap (EM, VM, OS) inklusive motsvarande 

internationella studentmästerskap samt i RF;s mästerskapstävlingar 

(senior och junior SM) inklusive student SM. 

 

Karl 

Dahlgren 

IKSU 

kampsport SM Jujutsu 

Guld 62kg 

Matilda 

Frycklund 

IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu Guld 55kg 

Lily Li IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu 

Silver 

55 kg 

Arvid Alm IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu Brons 77kg 

 

 

    

Frida 

Nilsson 

IKSU 

simning 

Student SM Guld 50m fjäril 

Carl 

Holmertz 

IKSU 

simning 

Student SM Guld 50m rygg 

Frida 

Nilsson 

IKSU 

simning 

Student SM Brons 50m frisim 

Frida 

Nilsson 

IKSU 

simning 

Student SM Silver Simning 

lagkapp 

4x50medley 

Josefin 

Wede 

IKSU 

simning 

Student SM Silver Simning 

lagkapp 

4x50medley 

Hedvig 

Lestander 

IKSU 

simning 

Student SM Silver Simning 

lagkapp 

4x50medley 

Towa Swärd IKSU 

simning 

Student SM Silver Simning 

lagkapp 

4x50medley 

 

 

    

Alice 

Arnberg 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 

Hanna 

Cajander 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 

Evelina 

Granberg 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 

Felicia 

Granberg 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 
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Fanny 

Åhman 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 

Lisa 

Holmlund 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 

Agnes 

Linderholm 

IKSU 

volleyboll 

Junior SM Brons U19 

  

 

   

Björn Berg IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Guld Herrar 

Martin 

Barrefalk 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Guld Herrar 

Sigrid 

Simonsson 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Guld Damer 

Tora 

Hansson 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Brons Damer 

Fanny 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Guld U18 dam 

Ewelina 

Granberg 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Silver U20 dam 

Ewelina 

Granberg 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Guld U18 dam 

Felicia 

Granberg 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Silver U20 dam 

David 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Brons U20 herr 

David 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Brons U18 herr 

David 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

Beachvolley 

SM 

Silver U16 herr 

  

 

   

Cornelia 

Fjellstedt 

Innebandy 

Sverige Student VM Silver Damer 

Sofia 

Joelsson 

Innebandy 

Sverige Student VM Silver Damer 

Iza Rydfjäll 

Innebandy 

Sverige Student VM Silver Damer 

Frida 

Norström  

Innebandy 

Sverige Student VM Silver Damer 

Myra 

Aggestål 

Innebandy 

Sverige U19 VM  Guld Damer 

Jessica 

Lidberg 

Innebandy 

Sverige U19 VM  Guld Damer 
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Malin 

Marklund 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Amanda 

Delgado 

Johansson 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Sofie 

Andersson 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Katarina 

Bjuhr 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Josefina 

Eiremo 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Caroline 

Deutgen 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Frida 

Norström 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Johanna 

Hultgren 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Camilla 

Lundin 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Cornelia 

Fjellstedt 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Nathalie 

Jakobsson 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Alice 

Granstedt 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Emelie 

Wibron 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Sofia 

Joelsson 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Nina 

Bärtschi 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Iza Rydfjäll 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Julia Nordin 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Frida 

Rydfjäll 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Emelie 

Fällman 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Myra 

Aggestål 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 

Jessika 

Lidberg 

IKSU 

innebandy SM Brons Damer 
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Marianne 

Thynelius 

IKSU 

fitness 

SM 

FitnessFive Brons 60kg 

     

Erik 

Samuelsson IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Jonas 

Karlberg IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Mathias 

Johansson IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Erik 

Sandström IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Carl 

Papworh IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Maja 

Vågberg IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Mattias 

Brännström IKSU kendo SM Kendo Brons Lag 

Maja 

Vågberg IKSU kendo SM Kendo Brons Damer 

Erik 

Samuelsson 

Kendo 

Sverige  EM  Brons Lag 
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Sektionerna berättar 
 

Sektion: IKSU alpin 
IKSU alpin vill förmedla skidglädje till våra resenärer genom att arrangera 

skidresor till ett lågt pris med god kvalité och hög service.  

 

Organisation 

Under 2016 ändrade vi om i organisationen och gick ner från 16 till 14 

ledare. Vi minskade även storleken på sektionsstyrelsen med två, så att vi 

nu är fem personer. Styrelsen består just nu av Ordförande Andreas 

Hällgren, Vice Carolin Vesterlund, Kassör Lisa Lidén, Internansvarig Magnus 

Berggren och Externansvarig Sofia Rosendal. 

 

Vad hände 2016 

Vi började året med en resa till Hemavan för ”student ski”. Resan var lite 

svårare än vanligt att sälja och vi fyllde inte riktigt de 7 bussarna vi hade 

bokat.  

Vi genomförde senare en heldag på Middagsberget i Vännäs för 

utbytesstudenter. 

Från den dagen fick mycket positiv feedback. Vi fixade skidskola, skidhyra, 

lunch och liftkort för alla resenärer, vilket var väldigt uppskattat.  

Senare i mars genomförde vi en resa till ett Åre som verkligen bjöd på sitt 

finaste väder. 

Säsongens sista resa gick till ett soligt Björkliden/Riksgränsen, där vi p.g.a. 

stort intresse ökade antal platser från 50 till 75.  

Utöver resorna var Snömässan i december sektionens viktigaste aktivitet 

där vi skapade en endagsmässa med utställare, biljettsläpp till våra resor 

samt café och en stor köp- och säljmarknad för vintersportutrustning, som 

vi i år till skillnad från tidigare år höll i egen regi. Vi är supernöjda med att vi 

lyckades få dit en bra föreläsare i form av Kalle Zackari-Wahlström.   

 

Vi avslutade 2016 med en fullbokad resa till Hemavan under luciahelgen. 

 

Ekonomi 

På grund att vi inte sålde slut alla resor under våren, blev kraven på att 

Snömässan skulle gå bra ganska höga. Vi sökte pengar från både kommun 

och Idrottslyft för att kunna stärka mässan genom en bra föreläsare.  Vi 

omsatte under 2016 ungefär 1,2 miljoner kronor. För att kunna fortsätta 

erbjuda prisvärda resor går alla intäkter till att pressa priserna för våra 

resenärer.  
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Sektion: IKSU basket 
IKSU Basket består av tre lag, ett damlag och två herrlag som bedrivit 

tränings- och tävlingsverksamhet i basket. Två av lagen spelade seriespel i 

Norrbottens serie division 3.  

 

Organisation 

Under verksamhetsåret 2016 hade sektionen cirka 60 medlemmar. Ledare 

för damlaget var Björn Markström, för ena herrlaget var det Marcus 

Lundberg och för det andra herrlaget var det Matteus Tesfu. Under 2016 

valdes en ny styrelse som bestod av Andre Baltz, sektionsordförande, Maria 

Larsson, sektionskassör, Marcus Lundberg, sektionsstyrelseledamot, Björn 

Markström, sektionsstyrelseledamot och Matteus Tesfu, kassör och 

sektionsstyrelseledamot.  

 

Vad hände 2016 

Under 2016 deltog både herr- och damlag i seriespel i division 3 Norrbotten. 

Damlaget hade under året stora sportsliga framgångar där de vid årets slut 

innehöll delad serieledning med endast en förlust efter förlängning. Det ena 

herrlaget startades under hösten med en tydlig målsättning att avancera 

till en högre serie och sedan bli ett farmarlag till Umeå Basket. Laget 

påbörjade sin första säsong i division 3 och låg vid årets slut i mitten på 

tabellen.  

Damlaget och det ena herrlaget deltog på DM. Herrlaget åkte ut efter en 

jämn gruppspelsmatch medan damlaget lyckades vinna samtliga matcher 

och ta ett efterlängtat DM-guld. 

Utöver ordinarie träning och matcher anordnades sociala sammankomster 

med både dam- och herrlag. Vi deltog även i drop-in aktiviteter inom IKSU – 

relaterade till basket för att succesivt stärka intresset för sporten.  

 

Ekonomi 

För att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi valde IKSU Basket att dela upp 

samtliga kostnader på alla sektionsaktiva. Sektionsaktiva hade även 

möjlighet att utföra olika föreningsjobb som erbjöds under året och kunde 

således minska sin egen kostnad. Arbete som utförts bland sektionsaktiva 

har bland annat varit att sitta kortvakt, sälja restaurangchansen samt hjälp 

vid arrangemanget för Brännbollsyran. Det nya herrlaget hade under året 

även fått in sponsring. Omsättningen för 2016 var cirka 100 000 sek.  

 

Sektion: IKSU beachvolley 
Vi bedriver beachvolleyboll verksamhet framförallt på elit- och breddnivå i 

åldern ca 13-50 år. Vi har både turneringar där du tävlar och får 
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rankingpoäng och även turneringar för medlemmar som spelar för att 

utvecklas och ha roligt. Visionen med vår verksamhet är att alla som är med 

ska ha en stark drivkraft till att vilja utvecklas och bli bättre. Vi har under 

året även arrangerat Sverige Tour Finalen på Rådhustorget i samarbete 

med kommunen och Volleybollförbundet. 

 

Organisation 

Antal sektionsmedlemmar: ca 200 sektionsaktiva, 120 i 

träningsverksamhet, 160 licensierade. 

Styrelsen: Linda Hjortborg (ordförande), Anna Borvall (kassör), Sanne 

Nygren (sekreterare), Emelie Moberg, Cecilia Ström, Erik Liljestrand, 

Emmelie Viklund, Elias Bergström, Johanna Ekeström. 

Våra tourspelare: Johan Bergman, Martin Barrefalk, Björn Berg, Micke 

Östberg, Sanne Nygren, Kerstin Östberg, Tora Hansson, Philip Franzon, Isak 

Ersare 

 

Vad hände 2016 

Träningar: Under 2016 hade IKSU beachvolley två tourträningsgrupper, en 

på dam- och en på herrsidan samt en utvecklingsgrupp med fyra utvalda 

ungdomar i åldern 14-18 år. Under året hade vi även haft 24 

träningsgrupper och 6 ungdomsgrupper. Flera träningshelger har bedrivits i 

olika former. 

Tävling: IKSU beachvolley arrangerade under 2016 den prestigefyllda 

tourfinalen i Swedish Beach Tour, Challengerturneringar, Openturneringar 

och mixturneringar. Tillsammans med Lule Volley och Härnösand 

arrangerade vi Openserien NorrlandsToppen. 

Sportsliga prestationer: IKSU beachvolleys största sportsliga framgångar 

kom på SM där Sigrid Simonsson tog guld, Tora Hansson brons samt Björn 

Berg och Martin Barrefalk tog guld. Flera medaljer togs även på veteran-SM 

samt ungdoms SM där en våra yngsta spelare David Åhman (14 år) plockade 

hem medaljer i alla klasser han ställde upp i. Martin Barrefalk tog även hem 

guldmedaljen på tourfinalen på hemmaplan i Umeå! 

 

Ekonomi 

Sektionen omsatte 2016 ca 670 000 kronor (Swedish Beach Tour 

exkluderad). Huvuddelen av intäkterna kommer från deltagaravgifter vid 

tävlingar och träningar. 

 

 

Sektion: IKSU brännboll 
IKSU brännboll har som ambition är att utveckla brännbollssporten och 

utbudet av aktiviteter, ha trevligt tillsammans och kunna erbjuda en social 

mötesplats för alla som älskar brännboll. 
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Organisation 

IKSU brännboll består av 7st sektionsmedlemmar där alla ingår i 

sektionsstyrelsen. Simon Brändström (sektionsordförande), Jonathan Elgh 

(Kassör), Mikael Samuelsson, Malin Forsberg, Joel Grundelius, Oskar 

Eriksson och Jonas Tobiasson. Peter Holmström valde efter många år i 

sektionsstyrelsen att kliva av 

Under 2017 ska vi försöka starta igång en medlemsbas för att kunna få en 

bättre uppfattning om hur många spelare som brinner för sporten. 

 

Vad hände 2016 

Under året anordnade vi fyra stycken turneringar varav en av dem var Skol-

DM samt att vi anordnade ett seriespel. Störst blev Förcupen med runt 20 

lag. Skol-DM blev riktigt lyckat och vi fick med ett antal lag från fyra olika 

skolor. Vi hoppas på att kunna utöka det under 2017 och har redan startat 

samarbete med skol-IF.  

Vi har även varit med och hållit i brännboll under IKSU:s sportscamp vilket 

vi känner blev väldigt lyckat! 

Under året gästade vi också Mariebergsskolans idrottslektioner och hjälpte 

lärarna att hålla i deras brännbolls lektioner. 

 

Ekonomi 

Vår omsättning låg under året på ca 15.000Kr 

 

 

Sektion: IKSU fitness 
IKSU fitness bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom fitness. 

Sektionen vill skapa förutsättningar för en hälsosam träning och livsstil där 

de sektionsaktiva medlemmarna ska känna glädje, gemenskap och 

uppmuntran i att utvecklas och tävla inom fitness. 

 

Organisation 

Under 2016 hade IKSU fitness 23 sektionsaktiva medlemmar.  

Styrelsen bestod av: Tobias Fahlén (Sektionsordförande), Viktor Lundquist 

(Sekreterare/Vice sektionsordförande), Oscar Hardselius (Kassör), Erik 

Lundegård (Ledamot), Amanda Almroth (Ledamot). 

 

Vad hände 2016 

Sektionen anordnade två tävlingar under året.  

En i FitnessFive som tyvärr fick ställas in på grund av för få tävlande.  

Den andra tävlingen var sektionens årliga Athletic Umeå där 12 tävlande 

ställde upp.  

Anmälningsavgiften för Athletic Umeå gick i år till Hjärnfonden. 

Under året fick sektionens medlemmar möjlighet att besöka en 

sjukgymnast för att få hjälp att undersöka rörelsemönster i utvalda 
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övningar vilket resulterade i tips på hur korrektiv träning kunde hjälpa till 

förbättring. 

Vid rikskvalet i FitnessFive hade sektionen 3 tävlande som samtliga kvalade 

till riksfinalen. 

I riksfinalen i FitnessFive lyckades Marianne Thynelius från sektionen ta 

hem en bronsplats. 

 

Ekonomi 

Under 2016 omsatte sektionen ungefär 82 000 kr. 

 

 

Sektion: IKSU frilufts 
IKSU frilufts erbjuder alla, nybörjare som erfarna, ett brett utbud på 

friluftsrelaterade aktiviteter och turer där vi i sektionen är guider. 

Vår är målsättning att kunna erbjuda alla en möjlighet att uppleva den 

svenska naturen, utöka sina kunskaper och testa på nya saker.  

Vi driver även uthyrningsbutiken Sarek på IKSU sport där alla har möjlighet 

att hyra utrustning.  

 

Organisation 

Sektionen består av ca 30 aktiva ledare varav 11 är nya och genomgick vår 

ledarutbildning i våras. 

Inom sektionen finns fyra undergrupper; Trim, PR, Material och 

Ledarrekrytering.  

Trim ansvarar för vidareutbildning och med att stärka sammanhållningen i 

sektionen. PR ansvarar för marknadsföring av turer, samt intern och extern 

kommunikation. Materials ansvar ligger på vård och inköp av utrustning till 

sektionen och utrustning till uthyrningsbutiken Sarek samt drift av butiken. 

Ledarrekrytering ansvarar för rekrytering och utbildning av nya ledare.  

Sektionsstyrelsen består av sektionsordförande Stefan Eriksson, 

ekonomiansvarig Elisabeth Björk, trimansvarig Joel Berglund, 

rekryteringsansvarig Sofia Windt, materialansvarig Linus Hildingsson och 

sekreterare Christina Olsén. PR-ansvarig är vakant.  

 

Vad hände 2016 

IKSU frilufts fyllde 40-år och det firades med aktiviteter, middag och 

övernattning på Stöcke Bygdegård. Med på firandet var 47 ledare genom 

hela vår historia, ända tillbaka till 1976! Det blev ett mycket lyckat firande 

och intressant att höra hur IKSU frilufts utvecklats genom årtiondena.  

Vi genomförde 17 turer och i utbudet fanns bland annat Vinterexpedition till 

Sylarna, Trailrunning i Skuleskogen, Topptur i Borgafjäll, Isklättring, 

Kajakpaddling i Höga kusten, Vandring i Oxtindarna och Skuleskogen. 

För de aktiva ledarna erbjöds utbildningar i bland annat lavinkunskap, 
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sjukvård i fält, kajakpaddling och klätterkurs för att få grönt kort samt en 

hel del roliga aktiviteter.  

Ekonomi 

IKSU frilufts omsättning 2016 var ca: 575 000 kr 

 

 

Sektion: IKSU innebandy 
IKSU innebandy har idag ett elitlag som spelar i SSL, samt IKSU ungdom 

som spelar i näst högsta serien. I tillägg till dessa lag finns även två flicklag 

F02 och F03. 

 

Organisation 

Vi har denna säsong fortsatt bygga en sektionsorganisation med syfte att 

avlasta nyckelpersoner inom sektionen. En HR-ansvarig rekryterades som 

möjliggjorde rekrytering för tidskrävande funktioner vid matcharrangemang 

underifrån, dvs. ur föräldragruppen. Därmed har vi kunnat engagera fler 

personer, inte minst från F02 och F03 vilket är naturligt. Det finns i dagsläget 

ansvariga och funktionärer för samtliga positioner vid matcharrangemang 

för båda elitlagen. Trenden är positiv och det finns goda förutsättningar för 

att detta ska utvecklas ännu mer. Tyvärr avslutade HR-ansvarige sitt 

engagemang av personliga skäl. En ny ekonomiansvarig (Sofia Lindsjö) 

rekryterades till IKSU ungdom som påbörjar sitt engagemang efter årsskifte. 

Sektionsstyrelsen består av Anders Rebbling, Jörgen Vikström, Jonas 

Nordin, Håkan Björk och Sofia Lindsjö. Klubbchef Jocke Sjöström är 

adjungerad vid samtliga styrelsemöten. Fr.o.m. 2017 kommer även Tommy 

Larsson ingå i sektionsstyrelsen, då Rullstolsinnebandyn kommer bli del av 

sektionen.  

 

Vad hände 2016 

Fjolårssäsongen avslutades lite snöpligt med förlust i SM-Semifinalen. Till 

årets säsong spetsades truppen ytterligare och nu ligger laget etta i 

tabellen. Även det allsvenska laget har levererat över förväntan och 

fjolårssäsongen föll man på målsnöret i kvalet till SSL. När året avslutade 

låg IKSU ungdom topp tre i tabellen. Flicklagen har sportsligt haft en bra 

utveckling, och där har även ett arbete inletts för att tydliggöra riktlinjerna 

för barn och ungdomsidrott.  

 

Ekonomi 

Sponsringen har ökat något, inte minst för att klubbchefen Jocke Sjöström 

fick mer tid efter organisationsförändringar i ledningsgruppen för elitlagen. 

Vi har inte heller tappat någon sponsring. Vi har fått rullning på såväl 

Magasinet och även Mästarklubben som båda ligger i startgroparna, samt 

att Sportscampen levererar ett hälsosamt överskott. Därtill finns det i 
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samtliga tre verksamheter potential för vidare utveckling. Resultatet ser ut 

att hamna på runt minus 500 tkr med en total omsättning på ca. 2,5Mkr 

 

 

Sektion: IKSU kampsport 
Sektionen bedriver tränings- och tävlingsverksamhet i idrotterna sport ju-

jutsu, brasiliansk jiu-jitsu, judo och submission wrestling, för barn, 

ungdomar och vuxna. 

Organisation 
Antal sektionsmedlemmar: 290 

Sektionsstyrelse: Maria Nordberg (sektionsordförande), Kent Ljungberg 

(kassör). Ledamöter: Elisabeth Wigenstam, Elin Lewin, Bastian Sandin, Karl 

Dahlgren 

Övriga: 35 ideellt engagerade ledare. Två arvoderade ledare som arbetar 

deltid med verksamhetsutveckling och administration. 

 

Vad hände 2016 

Det stora intresset för nybörjarkurserna fortsatte och ett femtiotal nya 

medlemmar anslöt till grupperna för vuxna. Ca 600 instruktörsledda 

träningspass genomfördes och vi fortsatte med lägerkonceptet Umeå Fight 

Camp. Vi arrangerade en jujutsutävling som samlade 120 tävlande i olika 

åldrar. 

Under hösten utökades barn- och ungdomsgrupperna med 90 nya platser. 

Detta möjliggjordes av att Matilda Frycklund anlitades som 

ungdomsansvarig samtidigt som flera nya instruktörer klev fram. Med stöd 

från Idrottslyftet (Svenska Budo och kampsportförbundet) utvecklade vi 

tillsammans med andra klubbar Norrländska Jujutsuligan. 

Sektionen skördade återigen medaljer på SM i Jujutsu Fighting. Karl 

Dahlgren försvarade SM-guldet och våra två fighters i -55 kg, Lily Li och 

Matilda Frycklund, möttes i en spännande final där Matilda stod som 

segrare. Arvid Alm tog hem bronset i -77 kg. Utöver mästerskapsmedaljerna 

hade vi fler tävlingsframgångar både i Sverige och internationellt. 

Sektionen fick glädjande motta utmärkelsen Årets värdegrundsaktivitet av 

IKSU för att vi ger barn möjlighet att delta gratis om deras föräldrar har 

mindre ekonomi. Karl Dahlgren fick motta Idrottshögskolans och Umeå 

Universitets nyinstiftade utmärkelse Årets elitidrottsstudent 2015. 

Johan Ericsson vidareutbildade sig på Riksfortbildning och Albin Ericsson 

på klubbtränarutbildning; båda med stöd av Idrottslyftet från 

Judoförbundet. På förbundssidan har Johan i egenskap av 



22 

 

metodikhandledare hållit i instruktörsutbildningar och tillsammans med 

Albin varit ledamot i Norra Norrlands judoförbund. Karl Dahlgren valdes in i 

ledningsgruppen i vårt team Dynamix Fighting Sports. 

Ekonomi 

Total omsättning: Ca 700 000 kr 

 

Sektion: IKSU kendo 
Vi tränar kampsporten kendo – japansk fäktning. Inom sektionen satsar vi 

på bredd och elit, för att både ha skoj, må bra och bli duktiga. I IKSU kendo 

finns en stark tävlingstradition, och i tävlingssammanhang har vi historiskt 

samlat på oss ett flertal SM-medaljer i olika valörer samt utmärkelser vid 

både EM och VM i kendo.  

 

Organisation  

Antal sektionsmedlemmar: 42 

Ordförande/Kassör: Erik Samuelsson/Jonas Karlberg 

 

Vad hände 2016 

Tävlingar/Sportsliga prestationer: 

IKSU kendos tävlingsår inleddes med de Norrländska Mästerskapen i 

Skellefteå. Sektionen vann där priser för bästa fighting spirit i samtliga 

klasser man hade tävlande i. IKSU kendo ställde även upp med 3 stycken 5-

manna lag, flest av alla norrländska kendo-föreningar. 

På SM försvarade kendo-sektionen sitt lag-brons från ifjol. Laget bestod av 

Mattias Brännström, Carl Papworth, Maja Vågberg, Mathias Johansson, 

Jonas Karlberg, Erik Sandström och Erik Samuelsson.  

Landslagsuppdrag: 

Erik Samuelsson deltog i det svenska herrlandslaget under året som 

hämtade hem sin första EM-medalj i kendo på 14 år i Skopje, Makedonien. 

Träningar: 

Kendosektionen har rekryterat 2 nya ledare under året genom Mathias 

Johansson, 3 dan, och Erik Sandström, 2 kyu. Vi har bedrivit ordinarie 

träning under vår- och hösttermin, samt organiserat extra sommarträning 

för sektionens medlemmar under sommaruppehållet. 

Arrangemang: 

IKSU kendo arrangerade två graderingstillfällen under året under Svenska 

Kendoförbundets regler. Under hösten genomfördes arrangemanget i 

samarbete med Öviks Kendoförening. 

IKSU kendo satsade under året på arrangemang för sektionens medlemmar 

och provade bland annat att skjuta pilbåge i samarbete med Umeå 

Bågskytteklubb, arrangerade asageiko (morgon-kendo), och genomförde 

ett flertal andra aktiviteter utanför träningstid. 
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Ekonomi  

Ungefärlig omsättning: 60 000kr 

 

 

Sektion: IKSU klättring 
IKSU klättring ansvarade under 2016 för klätteraktiviteter och underhåll av 

klätterväggen och dess leder. Fokus låg på att höja kvaliteten på de kurser 

och aktiviteter vi erbjuder, renovera den befintliga klätterväggen samt driva 

arbetet med en ny klätterhall framåt. 

 

Organisation  

IKSU klättring hade under 2016 två viktiga arbetsgrupper för det 

kontinuerliga arbetet: väggruppen med ansvar för underhåll av väggen och 

instruktörsgruppen med ansvar för kursverksamheten. 2016 fick 

klätterverksamheten ett tillskott i form av Carlos Cabrera med syfte att 

koordinera arbetet med den planerade klätterhallen. Efter sommaren 

flyttades verksamheten för väggruppen över från sektionens regi till att 

arbeta under Carlos Cabrera. 

Vid IKSU klättrings årsmöte valdes Anton Mikko (sektionsordförande) och 

Viktor Svartling (sektionskassör) för 2017. Sektionen hade 34st medlemmar 

under 2016. 

 

Vad hände 2016 

Klätterinstruktörerna genomförde grönt kort kurser för 295 personer, även 

prova-på klättringar genomfördes vilket gav ett antal personer möjligheten 

att testa klättring. Vi fick en ny klättervägg i entrégatan för att höja 

kvaliteten på kurserna samt avlasta den befintliga klätterväggen. Den 

befintliga klätterväggen i Helsingfors fick en översyn då den målades om 

under sommaren. Två större tävlingar genomfördes, totalt drog de cirka 

280st deltagare och innan vi lämnade 2016 var två teknikkurser 

inplanerade. 

Ett mål med verksamhetsåret 2016 var att fortsatt höja kvaliteten på de 

aktiviteter vi erbjuder. Då en del omstrukturering gjordes i verksamheten 

under 2016 gick mycket tid och energi till att diskutera hur verksamheten i 

sin helhet ska se ut framöver. 

Under 2017 kommer vi arbeta i en ny struktur. Vi kommer då kunna fokusera 

på att skapa aktiviteter för medlemmar i IKSU klättring och där främja 

klättringens utveckling på IKSU och i Umeåområdet.  

 

Ekonomi  

2016 omsatte sektionen cirka 320 000kr 
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Sektion: IKSU längdskidor 
I dagsläget så har vi träningar varje vecka med både barmark och 

skidträning. Under skidsäsongen så har vi fokus på teknik och intervaller på 

våra träningar. Under barmarkssäsongen så är det mer fokus på intervaller.  

Vi har även fokus på utbildningar genom att arrangera vallakurser och 

inspirationskvällar med olika föreläsare. Utöver detta så är ambitionen i 

sektionen att genomföra minst två läger för gemenskap och träning.  

 

Organisation  

Antal sektionsmedlemmar: ca.90st, Ordförande - Linnea Nyström, Kassör - 

David Thorell 

 

Vad hände 2016 

2016 så hade vi ett höstläger på hemmaplan där vi genomförde träningar 

under helgen med rullskidor, löpning, hinderbanor, myrintervaller och allt 

däremellan.  

Vi genomförde även de vanliga träningarna med intervall och teknik fokus. 

2016 var också första året som vi hade mer fokus på skateteknik då denna 

åkteknik har kommit mer och mer i fokus de senaste åren och blivit mer 

eftertraktat.  

Vi hade en vallakurs på våren där vi lade fokus på avancerad vallning och 

noggrann genomgång av alla detaljer inom vallningen.  

Vi hade in inspirationskväll där en av Sveriges främsta multisportare, Björn 

Rydvall kom och pratade och inspirerade sektionsmedlemmar om bl.a. 

träning.  

Likt tidigare år genomförde vi även ett läger till Saxnäs där platserna fylldes 

upp på några dagar. Detta läger är varje år ett mycket populärt inslag i vår 

verksamhet där vi förenar träning med umgänge och trevlig gemenskap.  

 

Ekonomi  

Ungefärlig omsättning: 100 000kr 

 

 

Sektion: IKSU löpning 
IKSU löpning riktar sig till allt från glada motionärer till de som vill satsa lite 

mer. Målet har alltid varit att sprida löparglädje 

 

Organisation  

Ordförande: Anthony Lubwama och ett 20 tal sektionsmedlemmar 

 

Vad hände 2016 

Den huvudsakliga verksamheten under året var de lördagspass man 

genomförde tillsammans med andra löpentusiaster. 
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Dock har under flera år Anthony Lubwama drivit IKSU löpning i princip helt 

själv, och märkt att det blivit svårare och svårare att engagera folk i 

sektionen. Som ett resultat av det minskade engagemanget bland övriga 

sektionsmedlemmar samt hans egen förändrade livssituation beslutade 

han i samråd med IKSU att låta sektionen vara vilande tills förhoppningsvis 

några nya entusiastiska löpare vill blåsa liv igen i verksamheten. Detta 

beslut togs i oktober 2016 

 

Vi tackar Anthony för hans fina insatser i sektionen under flera år. 

 

Ekonomi  

Omsättning 2016 ca. 5000kr 

 

 

Sektion: IKSU multisport 
IKSU multisports ambition är att främja multisport i Umeå med omnejd med 

fokus på att ha kul tillsammans och genom det bygga bra resultat och 

prestationer på tävling så väl som på träning. Vi arrangerar tävlingar i 

närområdet ett par gånger per år, ordnar träningsläger och genomför 

träningar på regelbunden veckobasis. 

 

Organisation 

Vi hade 31st. sektionsmedlemmar 2016. Martin Feuk var 

sektionsordförande, Emma Jonhans och Kajsa Werner var kassörer. 

 

Vad hände 2016 

Vi arrangerade tre tävlingar under året; Vinterknäcket i februari, 

Campusknäcket i maj och Norrlandsknäcket i oktober 

Varje måndag förutom under juni, juli och augusti arrangerade sektionen 

gemensamma träningar med olika fokus och upplägg. 

Två Inspirationsföreläsningar genomfördes med Björn Rydvall samt Emelie 

Forsberg 

Flera fina sportsliga prestationer kunde också noteras under året. Dels vid 

tävlingen Haglöfs Åre Extreme Challenge samt vid deltagandet på ett 

tredagars adventure race i Portugal. 

Sektionens synliga verksamhet växte stadigt under 2016 från att tidigare år 

inte varit så synlig inom IKSU. En nytändning har skett på många fronter 

och sektionen siktar på att växa ytterligare under kommande år.  

 

Ekonomi  

Sektionen omsatte under 2016 ca. 40 tkr 
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Sektion: IKSU rugby 
Sektionen bedriver tränings- och viss tävlingsverksamhet i rugby.  

 

Organisation  

Sektionen hade under verksamhetsåret 2016 ca 25 medlemmar. Tränare för 

dam- och herrlaget, som tränar gemensamt, är Seamus Delahunty. 

Sektionsstyrelsen bestod fram till sommaren av sektionsordförande Sabina 

Mattsson, kassör Salik Khwaja, damlagsansvarig Livia Salmaso, 

herrlagsansvarig Seamus Delahunty och ledamöterna Markus Lundgren och 

Dayne Hutchinson.  

Efter sommaren valdes Livia Salmaso som sektionsordförande för att 

ersätta Sabina Mattsson och Markus Lundgren som kassör för att ersätta 

Salik Khwaja. Som ledamöter har Stephen Murray, Moa Birgersson, Jessie 

Hedlund, Rebecca Bruun och Richard Desiatnik röstats in.  

 

Vad hände 2016 

Årets höjdpunkt för IKSU rugby var turneringen Stockholm 10’s där herrarna 

anmält ett lag medan damerna slog ihop sig med Lund och spelade under 

samarbetsnamnet North to South. Damerna kom trea i turneringen och 

herrarna kom på tredje plats i sin grupp. Några av herrlagets spelare har 

även varit i Finland och spelat för klubben Kupio Rugby. Utöver detta har 

herrlaget bjudit in Skellefteå, Örnsköldsvik, Luleå och Östersund till ett par 

träningsmatcher. Enligt traditionsenlig sed ordnades även detta år 

internturneringen Silvestri Cup.  

För att rekrytera nya medlemmar och sprida en vetskap om sektionens och 

sportens existens ordnade IKSU Rugby även bokningsbara nybörjarpass på 

IKSU sport under våren. Intresset för dessa växte sig allt större, och utfallet 

upplevdes positivt. Utifrån samma syfte har nya affischer satts upp runt om 

på universitetsområdet och några aktiva i sektionen stod även på 

universitetets välkomstmässa.  

 

Ekonomi  

Omsättningen för 2016 var 57 000kr. Sektionens huvudsakliga inkomst var 

medlemsavgifter samt eventbaserat arbete kopplat till Swedish Beach 

Tour. De huvudsakliga utgifterna var lokalhyra för träningar och 

turneringskostnader kopplade till Stockholm 10’s. 

 

Sektion: IKSU simning 
IKSU simning har en bred och varierad verksamhet både på IKSU sport och i 

Holmsund. Vi bedriver träning för elit, motionärer samt barn och ungdomar. 

I tillägg till träningar och tävlingar så ordnar vi även teknikkurser inom olika 

områden och barnsimskola. 
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Organisation  

Antal sektionsmedlemmar: ca 240st, Ordförande: Örjan Olsson, Kassör: Jan 

Lundberg 

 

Vad hände 2016 

Träningar: Under 2016 genomförde sektionen regelbundna simträningar i 9 

olika träningsgrupper. Där de som har tränat mest under en vecka har 

genomfört 5 träningspass i bassängen och 3 pass på land.  

Arrangemang: Vi bedrev simskola under två terminer i Holmsund för 

sammanlagt 141 anmälda barn. Vi arrangerade även flera crawl kurser för 

motionärer. 

Tävling och sportsliga prestationer: Under 2016 så deltog IKSU simning i 10 

simtävlingar. 

Vi tog två medaljer på DM. Det blev ett Brons på 50 ryggsim för Karoline 

Lundgren och ett guld för Emmy Sandberg på 50 Bröstsim. Under student 

SM i Lund så visade vi framfötterna genom att plocka med oss 4 medaljer.  

Guld 50 Ryggsim Carl Holmertz, Brons 50 Frisim Frida Nilsson, Guld 50 

Fjäril Frida Nilsson och Silver 4*50 Medley genom Hedvig Lestander, Towa 

Svärd, Frida Nilsson och Josefin Wede 

Övrigt: Vi har även haft representanter på flera olika openwater tävlingar 

under året. Vi ställde också upp med funktionärer under SM i Triathlon som 

gick av stapeln här i Umeå.  

 

Ekonomi  

Sektionens omsättning under 2016 var ca. 440 000kr  

 

 

Sektion: IKSU squash 
Squashsektionen bedriver verksamhet för alla som är intresserade av att 

träna och spela squash, både på motionsnivå och tävlingsnivå.  

 

Organisation  

Den verksamma sektionsstyrelsen under året bestod av Niclas Eriksson 

(sektionsordförande), Mikael Rehn (sektionskassör), Owe Jonsson 

(lagledare och tävlingsansvarig), Oscar Björnfot (ansvarig för squashstegen) 

och Felix Reichard (träningsansvarig). Sektionen hade under 2016 ca: 50 

sektionsaktiva medlemmar. 

 

Vad hände 2016 

Squashstegen är sektionens ständigt pågående motions och 

tävlingsturnering. Under 2016 var ca: 50 spelare aktiva i stegen. Stegen 

spelades i en vår- och en höstomgång. De tolv spelare som kvalificerat sig 

till de tre högsta poolerna i stegen var automatiskt uttagna till 

lagträningarna. Nytt från hösten var att även pool 4-6 deltog på en av 
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träningstiderna. Alla söndagar under våren och hösten bedrev sektionen 

instruktörsledd squashträning. Söndagssquashen är öppen för alla IKSU:s 

medlemmar som en bokningsbar medlemsaktivitet. Söndagssquashen 

tillsammans med stegen är sektionens rekryteringsbas för nya duktiga 

spelare och aktiva medlemmar. På lagträningarna tisdag och torsdag 

kvällar genomfördes under året träningar med både övningar och 

matchspel, vilket gett bra resultat. Nivån på spelarna i laget är jämn och 

hög och många fick under året chans att spela seriematcher för IKSU 

squash i det nationella seriesystemet. Under 2016 spelade IKSU squash i 

division 3 men gick upp till division 2 till höstomgången. Under hösten och 

våren anordnades även de populära motionstävlingarna på en vardagskväll. 

20-talet spelare tävlade båda gångerna.  

 

Ekonomi  

Sektionen omsatte under 2016 ca: 50 000 kr. 

 

 

Sektion: IKSU volleyboll 
 
Organisation  

Sektionen har ca. 30 licensierade spelare och tre tränare 

Ordförande: Maria Holmlund, Kassör: Lennart Jonsson 

 

Vad hände 2016 

Spelarna tränade på anläggningen IKSU sport 2–4 gånger per vecka från 

september till april. Antalet träningstillfällen per vecka styrdes efter vilken 

nivå man spelade på. Ambitionen var att kunna erbjuda alla spelare träning 

på hög nivå samt fortbildning inom volleyboll (t.ex. domar- och, 

tränarkurser, men även andra saker som hör idrott till, t ex kost och 

skadehantering) 

 Sektionen arrangerade under 2016 en rad olika turneringar såsom 

Paltcupen, Kidsvolleycup samt Luciacupen 

 Planen för 2016 var att våra tjejer skulle vinna div 2 och spela i Div. 1 under 

andra halvan av 2016 och så blev det också. Div 3-laget kom sexa i serien. 

Sektionens Juniorlag kom trea i Junior SM och i Ungdoms SM blev vi 9:a. 

Några av våra spelare blev uttagna att delta i Barents Games där de var 

med och vann brons och i Nevza blev U19 laget fyra och U17 femma. Flera 

av våra yngre spelare har också under året fått representera Sverige i olika 

ungdomslag. 

Sektionen samarbetade med KFUM samt med Vännäs för att killarna skulle 

få spela och träna med killar. De turades om att åka till varandras 

träningstider. Våra ”egna” herrar var licensierade och spelade under 2016 

för Norsjö. De fick då vara med om att placera sig som fyra i Junior SM och 

tvåa i U 18 SM.   
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Ekonomi  

2016 omsatte volleybollsektionen ca. 250 000 kr. 
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Årets IKSU:it 2015 
Andreas Harnesk utsågs till årets IKSU:it 2015 i samband med årsmötet 23 

mars 2016 med följande motivering:  

 

”Andreas Harnesk har sedan januari 2015 varit IKSU 

innebandys huvudtränare och han tilldelas priset som årets IKSU:it för sitt 

helhjärtade engagemang för innebandyn i allmänhet och IKSU innebandy i 

synnerhet. Andreas har under året aktivt jobbat med en helhetssyn för vad 

individen och gruppen behöver för att utvecklas. Utöver den traditionella 

träningen har även stort fokus lagts på bl.a. kost, återhämtning, mental 

och individuell träning. Andreas är noggrann, strukturerad och hämtar 

gärna inspiration till sitt ledarskap från forskning, studier och från andra 

idrotter. Ett nyckelord som Andreas gärna lyfter fram i sitt ledarskap är 

vikten av delaktighet för att få individerna att växa och utvecklas.” 
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Styrelsen 2016 
 
Maria Wallin Wållberg 

Styrelseordförande 

 

Agneta Andersson 

Vice ordförande 

 

Anders Rebbling 

Ledamot 

 

Anna Hellgren  

Ledamot 

 

Jörgen Vikström 

Ledamot 

 

Johanna Cory  

Ledamot 

 

Magnus Ferry  

Ledamot 

 

Jonas Nordin  

Suppleant 

 

Outi Krekula  

Suppleant 

 

Ida Lestander  

Suppleant 


