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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 
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Ordförande har ordet 
 

Ordförande IKSU, ordförande IKSU Hälsa AB, ledamot Stiftelsen 

universitetshallen samt ordförande i Stiftelsen IKSU idrottsvetenskapliga 

pris: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Namn: Anders Rebbling  

Ålder: 38 

Medlem i föreningen sedan: 2007  

Tränar helst: Squash, gym, gruppträning 

Andra intressen/kul att veta: Född och uppvuxen i Skåne men har bott mer 

än halva livet i Umeå 

Jobbar i vanliga fall med: Doktorand i energiteknik på institutionen för 

tillämpad fysik och elektronik 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

Då var det åter dags att summera ett år i IKSU och jag kan åter konstatera 

att vi är en stark och välmående förening. En stor del av det är tack vare 

våra lojala medlemmar. Det skulle inte heller vara möjligt utan det arbete 

som varje dag läggs ner av alla som jobbar på, med och kring IKSU. Det är 

ett privilegium att få vara en del av en så engagerad och inspirerande 

gemenskap.  

 

Under 2017 påbörjades efter en ganska lång process äntligen bygget av den 

nya klätterhallen och vi hoppas att allt ska vara färdigt för invigning någon 

gång efter sommaren i år. Vi har också genomfört omfattade renoveringar 

och ombyggnationer på IKSU spa och möjliggjort för utökade öppettider på 

IKSU plus. Genom att hela tiden utveckla vår verksamhet och våra lokaler 

kommer vi närmare vår vision ”Ett starkare och friskare Umeå”.  

Under 2018 kommer vi att fortsätta utvecklingsarbetet med projektet IKSU 

sport 2023, ett väldigt spännande projekt som jag hoppas få skriva mer om 

vid ett senare tillfälle! 

 

Varje år ställs vi inför nya utmaningar och 2018 blir nog inget undantag, 

men jag är säker på att vi kommer växa och utvecklas även under detta år.  

 

Anders Rebbling, ordförande IKSU  
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VD/Sportchef har ordet 
 

”Aktiva och engagerade medlemmar” 

IKSU har vid mätningar och jämförelse med andra stora träningsaktörer 

visat sig ha Sveriges mest aktiva medlemmar. Det innebär att man verkligen 

använder sitt medlemskap och träningskort flera gånger i veckan. Det 

tolkar vi som ett gott betyg, dvs vårt utbud är stort, håller hög kvalité och 

det är fantastiskt kul att träna på IKSU! När vi årligen gör vår stora 

medlemsundersökning är vi den aktör som också skiljer sig genom att våra 

medlemmar engagerar sig och vill vara delaktig i IKSU:s utveckling. Vi får 

mängder med förslag och idéer på hur vi kan förbättra utbud, lokaler och 

miljö ytterligare. Det tar vi verkligen fasta på och under 2017 har vi 

genomfört många saker baserade på de förslag som inkommit. Det handlar 

t ex om utbud, lokaler, parkeringsmöjligheter, underhåll, investeringar, 

tillgänglighet mm. Både på IKSU spa och på IKSU sport har vi haft stora 

byggprojekt igång som naturligtvis kan upplevas störande. Byggdamm och 

andra störningsmoment är ju sällan välkommet. Men vi behöver åtgärda 

och utveckla för att tillmötesgå alla behov av fräscha lokaler, förbättrat 

utbud och bättre service. Under 2017 har vi tex fortsatt renoveringen av 

IKSU spa med nya gruppträningssalar, nytt relaxrum, ny ventilation och nya 

sandfilter för våra bassänger vilket förbättrat driftssäkerheten avsevärt. 

På IKSU sport har vi fortsatt jobba hårt med underhåll av ytskikt, bytt ut de 

gamla golfsimulatorerna mot nya, möblerat om och utvecklat träningsytor i 

gymmet. Vi upphandlade och bytte också städleverantör för våra 

anläggningar under 2017. Det tar tid att ”trimma in” en ny leverantör för ett 

så viktigt uppdrag men vi fick en avsevärd och efterlängtad 

kvalitetsförbättring vad gäller renligheten. 

 

”Ett stort och resligt bygge – det enda i sitt slag i Norden” 

Det stora klätterhallbygget startade under 2107. Ett mäktigt bygge och det 

enda i sitt slag i Norden. IKSU:s klätterhall är den enda hallen i Norden som 

byggts från grunden för sitt ändamål. Den är dessutom byggd helt i trä med 

mäktiga limträbalkar som reser sig mot skyn. Det är ett spektakulärt bygge 

på många sätt och under hösten 2018 räknar vi med att få inviga något 

unikt i Umeå. Vi hoppas att många gamla och nya klätterentusiaster ska 

hitta in i den nya hallen. Det gångna året har vi arbetat hårt med att planera 

för verksamheten som säkert kommer att attrahera nya målgrupper. Vi tar 

höjd för ett stort intresse från barn- och ungdomar samt parasportare. 

 

”En förening i världsklass” 

Vi har haft en mängd sportsliga framgångar i vår förening under det gångna 

året och bl.a. bärgades SM-guldet i innebandy till IKSU och Umeå igen. 

Laget vann även motsvarigheten till EM, Champions cup i Finland under 
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hösten 2017. Åtta av våra duktiga innebandytjejer hade en framträdande 

roll i landslaget och tog VM-guld till Sverige. 

 

”En förening att vara stolt över” 

Vi är stolta över att vara en del av föreningen IKSU och våra sektioner 

bedriver en fantastisk verksamhet. Långt ifrån bara elitverksamhet finner vi 

här. En otrolig gemenskap och glädje byggs inom sektionsverksamheten 

och det görs ett fantastiskt jobb som aktiverar så många barn och 

ungdomar och som hela tiden har våra kärnvärden i fokus. IKSU kampsport 

startade under 2017 ”special needs-gruppen” där barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får möjlighet att träna utifrån 

sina egna förutsättningar och individuella mål. Med träningen vill man 

väcka rörelseglädjen hos barnen och de får träna på motorik, balans, styrka 

och grundläggande kampsportsövningar. De som tränar flitigt belönas med 

nya grader/bälten. Ett fantastiskt initiativ och verksamhet! 

 

”Ett nytt intensivt verksamhetsår har tagit fart” 

Året har rivstartat – klätterhallbygget pågår med intensiv kraft och 

beräknas stå klart hösten 2018. I april rullar trailers in från Bulgarien 

lastade med klätterväggar och grepp. Omklädningsrum byggs om och 

fräschas upp på IKSU sport och en ny entré från norr invigs hösten 2018. 

På IKSU spa har vi för bara några veckor sedan invigt nya 

gruppträningssalar och en ny yta för gymverksamhet, funktionell träning. 

Nu fortsätter planeringen för fortsatta förbättringar. På IKSU plus monteras 

nu en sluss in som möjliggör generösa öppettider och anläggningen 

bemannas endast under högintensiva tider på dygnet. Umeå är en sportig, 

hälsosam stad och översköljs 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 anställda och 

förtroendevalda har är att lyssna på våra medlemmar och hantera vår 

ekonomi på ett ansvarsfullt sätt! Det kommer vi att göra även 2018! 

 

Umeå i mars 2018 

Margareta Ericsson Lif 

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

våra tre anläggningar. Under sommaren och julhelgerna anpassades 

utbudet efter den minskade efterfrågan.  

Under 2017 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.  

 

Gym och Personlig träning 
Under 2017 påbörjades en förändring av träningsytan i Split på IKSU sport, 

detta för att kunna erbjuda en ny möjlighet att kombinera styrke- och 

konditionsträning. Under 2018 fortsätter vi utveckla den ytan. Planen är att 

jobba mer med virtuell träning för att attrahera nya träningsbehov. Ytan 

används av både gym och gruppträning.  

I övrigt har trasig utrustning ersatts samt viss ny utrustning köpts in. Även 

förvaringsutrustning har köpts in för att förbättra förvaringen och 

ordningen i gymmet.  

IKSU har under 2017 utvecklat kostverksamheten, och erbjuder nu både 

kostrådgivning och kostanalyser.  För att förbättra tillgängligheten att boka 

personlig tränare så har de bokningsbara tiderna ändrats. Antalet 

träningsintroduktioner och PT-tillfällen har minskat en aning jämfört med 

2016. 

 

Klättring 
Under året har vi jobbat intensivt med planering, beslut och beställningar 

till bygget av den nya klätterhallen. Verksamheten på de befintliga 

klätterväggarna har pågått som vanligt, med många aktiva klättrare. Många 

nya klättrare har gått kursen för Grönt kort. 

 

Bollsporter och golf 
Under 2017 hade vi ett 30-tal bollpass i veckan bestående av innebandy, 

fotboll, basket, volleyboll och beachvolleyboll. Under året fanns också 
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tillgång till ledarledda pass i beachvolley, basket och squash. 

Badmintonplaner, squashbanor och beachvolleybollplaner bokades flitigt 

under året, främst på kvällar och helger.    

Två nya golfsimulatorer införskaffades under hösten och ersatte de två 

äldre simulatorerna. Tekniken är modernare och mer precis än tidigare 

simulatorer. Tyvärr fick vi brottas med stora problem att få de nya 

simulatorerna att fungera.  

 

Simning, simskola och babysim 
Simning var en uppskattad aktivitet även under 2017, 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 6 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. Vi ser att bokningen på vardagskvällar har ökat jämfört 

med föregående år. 

 

 

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

individuell rådgivning, gruppträffar och motion. Året 2017 inleddes med en 

kickoff där alla itrim medlemmarna samlades för att prova olika 

gruppträningsformer. Under året var det högt tryck på våra kostnadsfria 

hälsocheckar och informationsträffar. Under hösten genomfördes vårt 

årliga Itrimlopp samt informationsträffar med personlig tränare och 

fysioterapeut för att informera om deras tjänster. Under hösten besökte 

hälsocoacherna Itrims supportkontor för utbildning i mindful eating, 

därefter genomfördes två uppskattade mindful eating frukostar i vår egen 

lokal. Två nya Hälsocoacher Moa Westman och Frida Sundelin rekryterades 

till Itrim då en av våra hälsocoacher slutat. Under året påbörjade 102 

stycken personer Itrim programmet.  
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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 2017 såg vi en ökad efterfrågan på våra 

månadserbjudanden, vilket vi var mycket glada över då beläggningsgraden 

ökade på flera av våra spabehandlingar. Terapeuterna genomförde ett 

studiebesök på Hooks Herrgård för att hämta inspiration och ta del av 

deras framgångsfaktorer gällande deras spaverksamhet. En medlemskväll 

på IKSU spa genomfördes under hösten där terapeuterna aktivt arbetade 

med att förhöja spaupplevelsen för våra besökare. Undre året stärkte vi upp 

teamet med Emma Stenman hudterapeut och Felicia Lindfors spaterapeut 

samt Karin Brunesson, massör och egen företagare. 

 

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 2017 sjösattes en ny struktur och arbetssätt inom journalhantering 

och dokumentation i syfte att öka patientsäkerhet och ökad kvalitet i 

dokumentation. Året präglades av ett stort tapp av resurser på grund av 

studier, sjukskrivning och nya uppdrag. Under året startade projektet Oslo 

där målsättningen är en rehabiliteringsyta för analyser, tester och specifik 

träning både individuellt och i grupp. Efterfrågan på våra tjänster var hög 

under terminerna samt även under sommaren. Vår yngsta kund 2017 var 13 

år och vår äldsta 79 år.  
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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 

Karl 

Dahlgren 

IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu Brons 69kg 

Matilda 

Frycklund 

IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu Silver 55 kg 

Lily Li IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu Guld 55kg 

Arvid Alm IKSU 

kampsport 

SM Jujutsu Brons 77kg 

     

     

Malin 

Marklund 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Emelie 

Fällman 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Amanda 

Delgado 

Johanson 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Sofie 

Andersson 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Josefina 

Eiremo 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Sara 

Berglund 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Frida 

Norström 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Louisa 

Turton 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Johanna 

Hultgren 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Cornelia 

Fjellstedt 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Corin 

Rüttimann 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Alice 

Granstedt 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 
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Emelie 

Wibron 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Sofia 

Joelsson 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Nina 

Bärtschi 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Malgorzata 

Pazio 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Iza Rydfjäll IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Julia Nordin IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

Myra 

Aggestål 

IKSU 

innebandy 

SM Guld Damer 

     

     

Erik 

Jansson 

Palmer 

IKSU 

multisport 

SM 

Skidalpinism 

(Keb Classic) 

Guld Herrar 

Mattias 

Lundin 

IKSU 

multisport 

SM 

Skidalpinism 

(Keb Classic) 

Guld Herrar 

     

     

Björn Berg IKSU 

beachvolley 

SM Silver Herrar 

Fanny 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

SM Brons Damer 

Tora 

Hansson 

IKSU 

beachvolley 

SM Brons Damer 

David 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

SM Guld JSM 

Fanny 

Åhman 

IKSU 

beachvolley 

SM Guld JSM 

Evelina 

Granberg 

IKSU 

beachvolley 

SM Silver JSM 

Felicia 

Granberg 

IKSU 

beachvolley 

SM Silver JSM 

     

     

Emelie 

Fällman 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Amanda 

Delgado 

Johansson 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 
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Frida 

Norström 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Louisa 

Turton 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Johanna 

Hultgren 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Ellinor 

Berling 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Cornelia 

Fjellstedt 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Emelie 

Frisk 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Alice 

Granstedt 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Emelie 

Wibron 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Sofia 

Joelsson 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Tova 

Eriksson 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Malgorzata 

Pazio 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Iza Rydfjäll IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Julia Nordin IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Myra 

Aggestål 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Isa Jonsson IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Lovisa 

Hedman 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Agnes 

Holmgren 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Amanda 

Collin 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

Emelie 

Engström 

IKSU 

innebandy 

Champions 

Cup(Europacup) 

Guld Damer 

     

     

Marianne 

Thynelius 

IKSU 

fitness 

Fitness Five SM Silver Damer-60kg 

Elsa 

Sörman 

Paulsen 

IKSU 

fitness 

Fitness Five SM Brons Damer+60kg 
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Marianne 

Thynelius 

IKSU 

fitness 

Fitness Five EM Brons Damer-60kg 

Elsa 

Sörman 

Paulsen 

IKSU 

fitness 

Fitness Five EM Silver Damer 

+60kg 

     

     

Frida Hjelte IKSU 

volleyboll 

U23-SM

  

Brons U23 

Linnea 

Larsson 

IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

Signe Åberg IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

Sandra 

Hjelte 

IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

Ida 

Olofsson 

IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

Lisa 

Holmlund 

IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

Evelina 

Granberg 

IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

Felicia 

Granberg 

IKSU 

volleyboll 

U23-SM Brons U23 

     

     

Emelie 

Wibron 

Sverige VM Guld Damer 

Iza Rydfjäll Sverige VM Guld Damer 

Alice 

Granstedt 

Sverige VM Guld Damer 

Frida 

Norström 

Sverige VM Guld Damer 

Sofia 

Joelsson 

Sverige VM Guld Damer 

Johanna 

Hultgren 

Sverige VM Guld Damer 

Amando 

Delgado 

Johansson 

Sverige VM Guld Damer 

Emelie 

Frisk 

Sverige VM Guld Damer 

Cornelia 

Fjellstedt 

Sverige VM Guld Damer 
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Erik 

Samuelsson 

IKSU kendo SM Guld SM herr 

Mathias 

Johansson 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 

Mathias 

Johansson 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 

Stefan 

Sandström 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 

Maja 

Vågberg 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 

Erik 

Sandström 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 

Andreas 

Brännström 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 

Erik 

Samuelsson 

IKSU kendo SM Brons Lag SM 
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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 2017 hade sektionen 14st medlemmar och 5st styrelseledamöter, 

just nu så består styrelsen av; Sektionsordförande; Sofia Rosendal, Vice 

sektionsordförande; Eric Lundqvist, Kassör; Lisa Lidén, Styrelseledamot; 

Jennie Eriksson och Tove Granberg. Under år 2017 så ändrades strukturen i 

sektionen om, vi gick från 3st stora ansvarsgruppen till 5st mindre för att få 

tydligare ansvarsområden inom sektionen. 

 

Vad hände 2017 

Vi började året med att åka med 350st resenärer till Hemavan i 4 dagar på 

studentski i slutet av januari. Första helgen i Mars så åkte vi till 

Middagsberget med internationella studenter där vi erbjöd en heldag med 

skidåkning och skidskola. Till denna dag hade vi även fixat skidhyra, lunch 

och liftkort, vilket även i år var en uppskattad resa och vi fick mycket positiv 

feedback.I slutet av Mars åkte vi även till Levi i Finland. Detta var en av våra 

nyheter för året och var en uppskattad resa. Vår sista resa för säsongen var 

till Björkliden/Riksgränsen i början av Maj, den resan var väldigt populär 

och vi åkte med 75st resenärer. I slutet av november anordnade vi 

snömässan, som är en vintermässa där vi bjuder in företag som erbjuder 

olika vinteraktiviteter. Det fanns en köp- och säljmarknad där för 

vintersportutrustning. Vi hade biljettsläpp till våra resor, ett café samt en 

föreläsare. Temat för snömassan 2017 var ”Äventyr – alla kan vara med”. 

Utifrån temat bokade vi föreläsare i form av Johanna Nygård, grundaren till 

Systrar i bergen. Denna endagsmässa är vårt viktigaste evenemang och vi 

var väldigt nöjda över 2017 års snömässa. Vi avslutade 2017 med en 

fullbokad resa till Hemavan. 

 

Ekonomi 

Under år 2017 omsatte vi ca 1,245 miljoner kronor. Vi ansökte om bidrag till 

föreläsare under snömässan, för att våra intäkter ska kunna gå till att 

fortsätta erbjuda prisvärda resor för våra resenärer. 

 

 

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

tränings- och tävlingsverksamhet i basket. Herrlagen spelade seriespel i 
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division 2 Norra Norrland och damlaget i division Norrbotten. IKSU Basket 

arbetar för att ha en inkluderande och öppen miljö för såväl gamla som nya 

spelare där målet är att spela basket, ha roligt och samtidigt vinna 

matcher.  

 

Organisation 

Under verksamhetsåret 2017 hade sektionen cirka 70 medlemmar. Ledare 

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

Lundberg och för det andra herrlaget var det Matteus Tesfu. Under 2017 

valdes en ny styrelse som bestod av Maria Larsson, sektionsordförande, 

Matteus Tesfu, sektionskassör, Björn Markström, sektionskassör, Marcus 

Lundberg, sektionsstyrelseledamot och Malik Novo, 

sektionsstyrelseledamot. 

 

Vad hände 2017 

Under 2017 deltog både herr- och damlag i seriespel i division 2 Norrbotten 

och division 2 Norra Norrland. Damlaget hade under året stora sportsliga 

framgångar där de vid årets slut innehöll delad serieledning med inga 

förluster. Utöver ordinarie träning och matcher anordnades sociala 

sammankomster med både dam- och herrlag. Vi anordnade även en 

streetbasketturnering ”UÅ3X3” som kommer att anordnas fler gånger 

framöver. För att öka intresset för basketen i Umeå och utveckla 

ledaregenskaper hos spelarna är IKSU Basket instruktörer för IKSU:s 

bokningsbara pass ”Ledarledd Basketmix”.  

 

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 ena herrlaget hade under året 

även fått in sponsring. Omsättningen för 2017 var cirka 170 000 kr. 

 

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

åldrarna ca 13–50 år. Vi har både turneringar där du tävlar och får 

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 Tourfinalen på Rådhustorget i samarbete med 

kommunen och Volleybollförbundet. 
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Organisation 

Antal sektionsmedlemmar under 2017 var ca. 200 st varav 120 i 

träningsverksamhet, och 100 licensierade. 

Styrelsen bestod under året av Linda Hjortborg (ordförande), Anna Borvall 

(kassör), Sanne Nygren (sekreterare), Cecilia Ström, Erik Liljestrand, 

Emmelie Viklund, Johanna Ekeström, Emmy Sjöström, Pauline Gustavsson 

och Sara Knip. 

 

Vad hände 2017 

Träningar: Under 2017 hade IKSU beachvolley två tour träningsgrupper, en 

på dam- och en på herrsidan samt två SM-grupper med dam och 

herrspelare. Under året har vi även haft 20 träningsgrupper och 4 

ungdomsgrupper igång. Därutöver har flera träningshelger bedrivits i olika 

former.  

 

Tävlingar: IKSU beachvolley har under 2017 arrangerat den prestigefyllda 

tourfinalen i Swedish Beach Tour, Challengerturneringar, openturneringar 

och mixturneringar.  

 

Sportsliga prestationer: IKSU beachvolleys största sportsliga framgångar 

kom på SM där Tora Hansson och Fanny Åhman tog brons medan Björn 

Berg knep silvermedaljen samt på Tourfinalen hemma i Umeå där Tora 

Hansson tog silver och Johanna Rohkämper tillsammans med Sofia Wahlén 

tog brons. Utöver dessa fina resultat är vi glada över att vårat syskonpar 

Fanny och David Åhman båda blev utnämnda till ”Årets genombrott” i 

svensk beachvolleyboll 2017. 

 

Ekonomi 

Sektionen omsatte 2017 ca 690 000 kronor (Swedish Beach Tour 

exkluderad). Huvuddelen av intäkterna kommer från deltagaravgifter vid 

tävlingar och träningar. 

 

 

Sektion: IKSU brännboll 
Vår ambition är att utveckla brännbollssporten och utbudet av aktiviteter, 

ha trevligt tillsammans och kunna erbjuda en social mötesplats för alla som 

älskar brännboll. Varje år arrangerar IKSU brännboll också ett antal cuper 

och seriespel, men deltar inte med något eget lag. 

 

Organisation 

IKSU brännboll bestod under året av 7st sektionsmedlemmar där av alla 

sitter i sektionsstyrelsen. Simon Brändström (sektionsordförande) 

Jonathan Elgh (Kassör) Mikael Samuelsson, Malin Forsberg, Joel 

Grundelius, Oskar Eriksson och Jonas Tobiasson. 
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Vad hände 2017 

Under året har vi anordnat tre stycken turneringar samt att vi arrangerade 

ett seriespel. Störst uppslutning blev det kring Förcupen med runt 20 

anmälda lag. Skol DM blev tyvärr inte av i år då kommunikationen och 

samarbetet med Skol-IF inte riktigt fungerade vilket slutade med att vi fick 

ställa in det arrangemanget. Eftersom vi tror att ett Skol DM har en stor 

potential, så hoppas vi kunna se över detta och komma tillbaka med cupen 

under 2018.  

 

Ekonomi 

Under året omsatte sektionen ca 28 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 2017 hade IKSU fitness 23 st. sektionsaktiva medlemmar.  

Styrelsen bestod under året av: Tobias Fahlén, (Sektionsordförande), Viktor 

Lundquist, (Sekreterare/Vice sektionsordförande), Oscar Hardselius 

(Kassör), Erik Lundegård (Ledamot) och Amanda Almroth (Ledamot). Under 

slutet av 2017 ersattes Oscar som kassör av Simon Åström.  

 

Vad hände 2017 

Sektionen anordnade den årligt återkommande tävlingen Athletic Umeå. 

Intresset var stort och det slogs deltagarrekord med hela 29 stycken 

tävlande. Två medlemmar från sektionen ställde upp i SM i fitness five med 

väldigt goda resultat. Den ena tog silver och den andra brons. Med dessa 

resultat kvalade de in till EM som gick av stapeln senare under året. Även 

där blev det fina framgångar med ett silver och ett brons. Vid årets upplaga 

av Toughest Umeå vann en av sektionens medlemmar sin åldersklass.  

På fitnessfestivalen ställde en av sektionens medlemmar upp i tävlingen 

RGA barbel challenge där det slutade med en vinst. Sektionen har under 

året engagerat sig i arbetet 100 % ren hårdträning för att främja en ren 

idrott genom att anordna en tävling i entrén på IKSU sport samt två event i 

gymmet. 

 

Ekonomi 

Under 2017 omsatte sektionen ungefär 75 000 kr. 

 
 



19 

 

Sektion: IKSU frilufts 
IKSU frilufts erbjuder friluftsupplevelser för IKSU:s medlemmar mot en 

turavgift där aktiva ledare i sektionen är guider på turerna. Vår målsättning 

är att kunna erbjuda alla, nybörjare som erfarna, en möjlighet att uppleva 

den svenska naturen, öka sina kunskaper och testa på nya saker. Vi driver 

även friluftsbutiken Sarek där alla har möjlighet att hyra utrustning till sina 

friluftsäventyr. 

Organisation 

Sektionen består av ungefär 35 aktiva ledare. Vi tar in nya ledare årligen, 

antalet varierar men i snitt ungefär 10 stycken.  

Vi har organiserat oss i 4 undergrupper med lite olika ansvarsområden för 

att fördela arbetet inom sektionen. 

• Ledarrek – ansvarar för att rekrytera och utbilda nya ledare 

• TRIM – Ansvarar för sammanhållning inom sektionen och 

vidareutbildning av ledarna 

• PR – Ansvarar för marknadsföring av sektionen och vår 

verksamhet 

• Material – Ansvarar för att underhålla och köpa in ny utrustning 

som vi har i sektionen och i Sarek 

Sektionsstyrelsen består av Sektionsordförande, Ekonomiansvarig, TRIM-

ansvarig, PR-ansvarig, Material-ansvarig, Ledarrek-ansvarig och 

Sekreterare.  

Vad hände 2017 

Vi tog in 10 st nya ledare för att förstärka och ersätta de ledare som tyvärr 

lämnat sektionen. Dessa 10 genomgick vår interna ledarutbildning som 

bland annat innehåller sjukvård och första hjälpen, vinterutbildning, 

ledarskap och gruppsykologi. Vi genomförde 12st turer till IKSU:s 

medlemmar. Turerna innehöll vandringar, vinterturer på turskidor, trail-

löpning, toppturer, hundspann med mera. Turerna hölls främst i 

Västerbotten men även en avstickare ner till Helagsfjället i Härjedalen. 

För ledarna erbjöds interna resor, bland annat en vecka med vandring, 

paddling och klättring i Jotunheimen i Norge.  

Ekonomi 

Ungefärlig omsättning för 2017 var ca: 550 000 kr.  
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Sektion: IKSU innebandy 
IKSU innebandy har idag ett elitlag i SSL, samt IKSU ungdom som spelar i 

den näst högsta förbundsserien. Därtill finns ett utvecklingslag, F01-F03, 

och rullstolsinnebandy som sedan 2017 ingår i sektionen. 

 

Organisation 

Sektionen har under 2017 utvecklat organisationen med välfungerande 

arbetsgrupper som behövs i samband med matcharrangemang. Trenden är 

även fortsatt positiv med många ideellt arbetande personer som gör 

organisationen mindre personbunden. De finns idag huvudansvariga för 

samtliga lag och verksamheter. Sektionsstyrelsen består av Håkan Björk, 

Sofia Lindsjö, Ulrich von Pawel-Rammingen samt Tommy Larsson. 

Klubbchef Jocke Sjöström är ständigt adjungerad till mötena. 

 

Vad hände 2017 

2017 var ett utomordentlig framgångsrikt år för IKSU innebandy. Elitlaget 

blev efter finalvinst mot Kais Mora IF svenska mästare och följde upp med 

vinst i Champions Cup på hösten. Hela 9 IKSU spelare var uttagna till dam- 

VM i Bratislava, Slovakien, där Sverige blev världsmästare efter finalvinst 

mot Finland. Därtill representerade IKSU:s Malgorzata Pazio Polen i samma 

VM turnering. IKSU:s allsvenska lag kom på tredje plats i Allsvenskan 

Norra. Laget presterade över förväntan och spelade även DM final mot IKSU 

elit 2017. Flicklagen fortsatte att utvecklas sportsligt och flera spelare har 

tagit plats i den allsvenska träningsgruppen. Samma grupp spelade även 

med ett lag i Juniorallsvenskan där man vid årets slut låg på andra plats i 

tabellen. Inför säsongen 2017/2018 tvingades sektionen tyvärr att avveckla 

ett flicklag pga. av ledarbrist. Sektionen organiserade åter igen 

Sportscampen för ungdomar mellan 9-14 år. Sektionen fortsatte 2017 med 

ett medvetet arbete att förbättra ekonomin för att kunna leva upp till de 

krav som ställs av SIBF för att erhålla elitlicens och för att kunna bedriva en 

långsiktig verksamhet inom IKSU. Sektionen har fortsatt jobbat för en ökad 

lokal anknytning av innebandyverksamheten med målsättning att ha fler 

Umeå spelare i verksamheten. 

 

Ekonomi 

Årsomsättningen var ca 2,6 mkr. 

 

 

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 
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Antal sektionsmedlemmar: 315 

Sektionsstyrelse: Maria Nordberg (sektionsordförande), Kent Ljungberg 

(kassör), Karl Dahlgren, Elisabeth Wigenstam, Mikael Wikström, Linda 

Byström, Johan Ericsson. Övriga: Ca 40 ideellt engagerade ledare. Två 

arvoderade ledare som arbetar deltid med verksamhetsutveckling och 

administration. 

 

Vad hände 2017 

I år hade vi glädjen att se tre tongivande medlemmar motta sina 

välförtjänta svarta bälten: Anton Åberg och Matilda Frycklund i Brasiliansk 

ju-jitsu och Arvid Alm i Sport Ju-jutsu. Tidigare års expansion av 

barnverksamheten visade sig i form av att flera ungdomar kunde slussas 

upp till våra junior- och vuxengrupper. Vi fick även ett stort tillskott på 

ledarsidan och för att uppmuntra engagemanget togs en utbildningsplan 

fram. Kursdeltagandet bland våra ledare var det högsta någonsin och under 

året arrangerade vi totalt 7 träningsläger och 2 tävlingar. För att välkomna 

fler till kampsportsmattan startade vi gruppen Special needs-kampsport 

som erbjuder träning för barn och ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Sommarmattan, vår utomhusmatta där ungdomar 

får träna gratis under sommarlovet gjorde en uppskattad comeback. 

Utvecklingsarbete för att anpassa jujutsuns tävlingsstrukturer till barn och 

ungdomar genomfördes. Dessa tre aktiviteter möjliggjordes av stöd från 

Idrottslyftet från flera förbund. På IKSU:s sektionsmässa belönades vi 

trefaldigt: 1) Uppstarten av Special needs-kampsport, utsågs till Årets 

värdegrundsaktivitet, 2) Anton Åberg belönades för sitt ledarengagemang 

med utmärkelsen Årets sektionsledare och 3) Fotot där Manoa och Filip gör 

en “armhävnings-high-five” utsågs till Årets bild. På tävlingssidan tog vi 

hem fem medaljer i Jujutsu Fighting. Karl Dahlgren tog sitt sjätte raka guld i 

-62 kg och brons i -69 kg. Lily Li tog sitt första SM-guld genom att besegra 

Matilda Frycklund i finalen. Arvid Alm vann en bronsmedalj i SM-

startfältets tuffaste klass, -77 kg. Matilda Frycklund tog även en 

prestigefylld internationell medalj då vann bronset i Paris Open i Jujutsu 

newaza.  

 

Ekonomi 

Total omsättning: Ca 850 000 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. 
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Organisation 

Antal sektionsmedlemmar: 26 

Sektionsordförande/Kassör: Erik Samuelsson/Jonas Karlberg 

 

Vad hände 2017 

Tävlingar: Sektionen var under året representerade på ett flertal nationella 

och internationella tävlingar: Norrländska Mästerskapen (Luleå), 

Stockholm Kendo Open, Sugo Cup (Malmö), Kendo Open de France (Paris), 

3rd Welsh Open Taikai (Cardiff) och Svenska mästerskapen (Visby). På SM 

vann sektionen individuellt guld i herr-klassen genom Erik Samuelsson 

samt brons i lagklassen. Laget bestod av Andreas Brännström, Mathias 

Johansson, Carl Papworth, Erik Samuelsson, Erik Sandström, Stefan 

Sandström och Maja Vågberg. Sektionen vann också genom Erik 

Samuelsson ett individuellt brons i herr-klassen på Stockholm Kendo Open. 

 

Träningar: 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. I januari deltog sektionen på 

träningslägret Kangeiko i Skellefteå med landslagsmeriterade instruktörer 

från Finland, Tyskland och Frankrike. Under augusti organiserade sektionen 

en gemensam träningsresa till Tyskland och Österrike där våra medlemmar 

gästtränade tillsammans med kendo-föreningar i München och Salzburg. I 

december bjöd sektionen in den japanske tränaren Toyoshi Harada från 

Fukuoka som under två veckor höll i ordinarie och extra träningar, inklusive 

ett helg-läger, för alla sektionens medlemmar. Han höll också i sektionens 

uppladdning inför SM och blev därtill inbjuden av Svenska Kendoförbundet 

att vara SM-domare. 

 

Sportsliga prestationer: Tre av sektionens medlemmar har lyckats med 

graderingar till svart bälte: Erik Sandström (1:a graden), Mathias Johansson 

(4:e graden) och Carl Papworth (4:e graden). 

Sektionen har också deltagit under uttagningsläger till svenska 

landslagstruppen, dit Erik Samuelsson blev uttagen. 

 

Övrigt: Under året har våra medlemmar blivit valda till förtroendeuppdrag 

inom Svenska Kendoförbundet. 

 

Ekonomi 

Under 2017 omsatte IKSU kendo ca 64 000 kr. 
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Sektion: IKSU klättring 
IKSU klättring ansvarade under 2017 för att skapa medlemshöjande 

aktiviteter kopplade till klättring. Under året lades en del energi på att 

locka fler medlemmar till sektionen, vilket vi lyckades bra med. En ökning 

från 34 till 88 medlemmar blev resultatet på ett år. 

 

Organisation 

Till 2017 skedde en del förändringar i organisationen i syfte att förbereda 

verksamheten för den kommande nya klätterhallen. Det resulterade i att 

IKSU klättrings största arbetsgrupp under 2017 var tävlingsgruppen som 

ansvarade för de lyckade tävlingarna som genomfördes under året.  

Vid IKSU klättrings årsmöte valdes Henrik Norin (sektionsordförande) och 

Viktor Svartling (sektionskassör) för 2018. Sektionen hade 88 st 

medlemmar under 2017. 

 

Vad hände 2017 

Samtal hölls med andra klätterklubbar i Umeå med syfte att utveckla 

samarbetet och gemensamt skapa ett mervärde för klättrare i Umeå. Under 

året genomfördes vår populära måndagsklättring som under hösten 

utvecklades till en bokningsbar aktivitet och blev en del av IKSU:s ordinarie 

utbud. Tävlingarna som hölls under året drog totalt cirka 110st deltagare. 

Ett mål med verksamhetsåret 2017 var att fortsatt höja kvaliteten på de 

aktiviteter vi erbjuder samt locka fler medlemmar till sektionen. Då en del 

omstrukturering gjordes i verksamheten även under 2017 gick mycket tid 

och energi till att diskutera hur verksamheten i sin helhet ska se ut 

framöver. 

 

Ekonomi 

2017 omsatte sektionen cirka 190 000kr. 

 

 

Sektion: IKSU längdskidor 
Bedriver regelbundet skidrelaterad träning varje onsdag. Under vår och 

höst ligger fokus på löpning och intervaller med inslag av styrka och spänst. 

När skidspåren är dragna åker vi skidor. Skidträningarna delas upp i tre 

mindre grupper med fokus på klassiska intervaller, skate teknik och 

klassisk teknik. Sektionens ambition är att genomföra två läger föra att 

bygga gemenskap och idrottsglädje, ett snöläger och ett barmarksläger. 

Utöver detta anordnas inspirationsträffar och föreläsningar där 

medlemmarna får lära sig mer om vallning, uppladdning inför vasaloppet 

och andra relevanta ämnen där vi bjuder in gästföreläsare.   

 

Organisation 
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Sektionsmedlemmar: 110st 

Sektionsordförande: Hilda Lagerlöf, Kassör: David Thorell + 4 ledarmöten. 

14 stycken engagerade tränare.   

 

Vad hände 2017 

Under 2017 genomfördes för första gången en skiddag på 

Mariehemsängarna vilken riktade sig till nybörjare. Det bjöds på 

blåbärssoppa och gavs personliga teknik- och vallningstips vilket var 

mycket uppskattat. Under hösten hade vi även en vallakväll och en 

vasaloppskväll. Tillsammans med SISU hade även styrelsen två stycken 

utbildnings och utvecklingsträffar i syfte att tydliggöra styrelsens 

ansvarsområden och vidare arbete. Vi satte även upp nya mål- och 

visionsdokument. Detta med en förhoppning att underlätta styrelsearbetet 

med tydligare struktur och fokusområden. Under hösten anordnades två 

läger, ett barmarksläger i Umeå med rullskidor, löpning, styrka och 

myrlöpning. Andra lägret hölls traditionsenligt i Saxnäs vilket likt tidigare år 

fylldes på några dagar och bjöd på många fina träningspass. Hösten 

innehöll även en föreläsning om skidträning och fysiologi med Johan 

Jakobsson, En vallakurs för nybörjare, deltagande på IKSU:s 

sektionsmässa samt Snömässan. Sektionen genomförde även 

onsdagsträningar varje vecka med fokus på teknik och intervaller, 

skidåkning vintertid och löpning på vår och höst.  

  

Ekonomi 

Total omsättning: ca. 100 000kr  

 

 

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 28 st. sektionsmedlemmar 2017. Vid IKSU multisports årsmöte i 

oktober valdes Daniel Elfverson till ny sektionsordförande. Fram till dess 

hade Martin Feuk varit sektionsordförande. Emma Jonhans är kvar som 

kassör. 

 

Vad hände 2017  

Vi arrangerade tre tävlingar under året; Vinterknäcket i februari, 

Campusknäcket i juni och Tjejknäcket i september. Tjejknäcket var en ny 

tävling som vi arrangerade för att locka mer tjejer till multisport. Varje 
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måndag förutom under juni, juli och augusti arrangerade sektionen 

gemensamma träningar med olika fokus och upplägg. Ett gemensamt 3-

dagars träningsläger anordnades i Tavelsjö i maj. En 

Inspirationsföreläsningar genomfördes med Scott Cole som är 

tävlingsledare för Sveriges största multisporttävling Åre Extreme 

Challange. Flera fina sportsliga prestationer kunde också noteras under 

året. Dels på multisporttävlingarna Haglöfs Åre Extreme Challenge och 

Sportkullan, ett SM guld i skidalpinism på tävlingen KebClassic samt vid 

flertalet andra tävlingar under året. Utöver detta har sektionen bidragit till 

att skapa en mötesplats för likasinnade där många nya vänner, 

träningskamrater och lag hittat varandra via våra arrangemang. 

Ekonomi 

Sektionen omsatte under 2017 ca 15 000 kr. 

 

 

Sektion: IKSU rugby 
Sektionen bedriver tränings- och viss tävlingsverksamhet i rugby.  

 
Organisation 

Sektionen hade under verksamhetsåret 2017 ca 20 medlemmar. Tränare för 

dam- och herrlaget, som tränar gemensamt, var Mats Forsberg. 

Sektionsstyrelsen bestod fram till sommaren av sektionsordförande Livia 

Salmaso, kassör Markus Lundmark, damlagsansvarig Rebecca Bruun, 

herrlagsansvarig Herman Njaita och ledamot Richard Desiatnik. I slutet av 

året valdes Henrik Näslund in som kassör i sektionen för att ersätta Markus 

Lundgren och Jessie Hedlund som ordförande för att ersätta Livia Salmaso. 

Ledamot Richard Desiatnik valdes även ut men ska fortsätta hjälpa 

sektionen med hemsidan samt sociala medier.  

 

Vad hände 2017 

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 även i år 

och herrarna kom på fjärde plats i sin grupp. Båda lagen har även varit i 

Norge och spelat turneringen Trondheim 7’s. För herrarna gick det väldigt 

bra i turneringen och för damerna var det debutmatch för alla de nya 

tjejerna i klubben. Utöver detta har herrlaget bjudit in Skellefteå, 

Örnsköldsvik, Luleå och Östersund till ett par träningsmatcher som 

dessvärre blivit inställda pga. för få spelare hos de mindre klubbarna. För 

första gången sedan rugby introducerades i Umeå har den traditionsenliga 

seden med internturneringen Silvestri Cup inte hållits pga. skador och 

tidsbrist hos styrelsemedlemmarna under hösten men vi hoppas på att 

kunna hålla en intern snörugbyturnering i dess ställe under vårvintern 2018.  
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För att rekrytera nya medlemmar och sprida en vetskap om sektionens och 

sportens existens har IKSU Rugby haft nybörjarheat separat för damer 

under våren. Efter sommaren hölls ännu en nybörjarsatsning med Öppet 

Hus på IKSU, idrottslektion på Dragonskolan i Umeå, tjejträning samt nya 

affischer sattes upp runt över Umeå stad. 

 

I början av året beställdes nya träningskläder och matchställ med IKSU:s 

färger och logga. Det beställdes även extra träningskläder för senare 

försäljning till nya spelare.  

 

Ekonomi  

Omsättningen för 2017 var ca 42000kr. Sektionens huvudsakliga inkomst 

var medlemsavgifter samt eventbaserat arbete kopplat till Swedish Beach 

Tour. De huvudsakliga utgifterna var inköp av kläder, 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, i 

Holmsund och på Navet. Vi har under året bedrivit träning för elit, 

motionärer samt barn och ungdomar. Förutom träningar och tävlingar så 

höll vi även teknikkurser inom olika simsätt. Vi har även bedrivit 

barnsimskola i Holmsund. 

 

Organisation  

2017 hade sektionen ca. 250st sektionsmedlemmar och styrelsen bestod av 

Sektionsordförande Örjan Olsson och kassör: Jan Lundberg 

 

Vad hände 2017 

Tävlingar: Under året deltog IKSU simning i Masters SM (13 guld, 2 silver 

och 3 brons), norrländska mästerskapen i både kortbana (4 Guld 4 Silver 3 

Brons) och långbana (3 Guld 1 Silver 1 Brons). Under årets tävlingssäsong 

sattes hela 10 nya klubbrekord. 

 

Träningar: Vi hade 11st olika träningsgrupper igång samtidigt. 

Sportsliga prestationer: Utöver medaljskörden och klubbrekorden 

noterades också sektionen för 3 svenska rekord i Masterssimning. 4 x100 

frisim och 4 x100medley. Lagen bestod av samma fyra simmare Niklas 

Kunst, Thomas Törnström, Hannes Olsson och Klas Wirèhn. Det tredje 

svenska rekordet var ett individuellt rekord på 100m ryggsim av Niklas 

Kunst 
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Övrigt: Vi hade också simmare som representerade sektionen i öppetvatten 

simning och i swimrun med stora framgångar.    

     

Ekonomi 

Under året omsatte IKSU simning ca. 530 000kr 

 
 

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

träna och spela squash, både på motionsnivå och tävlingsnivå. 

 

Organisation 

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 2017 ca: 50 

sektionsaktiva medlemmar. 

 

Vad hände 2017 

Squashstegen är sektionens ständigt pågående motions och 

tävlingsturnering. Under 2017 var ca: 50 spelare aktiva i stegen. Stegen 

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

tre högsta poolerna i stegen var automatiskt uttagna till lagträningarna på 

tisdagar. Nytt från hösten var att stegen gjordes om till pooler med vardera 

fem istället för fyra spelare. Torsdagar var träningsdag för alla i pool 1 - 4.  

 

Alla söndagar under våren och hösten bedrev sektionen instruktörsledd 

squashträning. Söndagssquashen är öppen för alla IKSU:s medlemmar som 

en bokningsbar medlemsaktivitet. Från hösten introducerades ett separat 

tjejpass på söndagar som har varit mycket uppskattat. 

 

Söndagssquashen tillsammans med stegen är sektionens rekryteringsbas 

för nya 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 2017 spelade IKSU squash i 

division 2 och slutade på en femte plats. Under hösten och våren 

anordnades även de populära motionstävlingarna på en vardagskväll. 20-

talet spelare tävlade båda gångerna.   

 

Ekonomi 

Sektionen omsatte under 2017 ca 50 000 kr. 
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Sektion: IKSU volleyboll 
Sektionens ambition är att kunna erbjuda alla våra 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 så att de trivs och utvecklas 

inom sporten. Idag har vi ett damlag representerade i div1 och två st. lag i div3. 

  

Organisation 

Sektionen har ca. 30 licensierade spelare och tre tränare. 

Sektionsordförande är Maria Holmlund och sektionskassör är Lennart 

Jonsson 

 

Vad hände 2017 

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

Antalet träningstillfällen per vecka styrdes utifrån vilken nivå man spelade 

på. Sektionen arrangerade under 2017 Paltcupen och Luciacupen samt en 

Popvolley turnering. I Luciacupen 2017 hade vi med fyrmannaspel. Under 

våren 2017 var sektionen också involverade i den bokningsbara ledarledda 

volleybollträningen för IKSU:s medlemmar. Den sportsliga planen för 2017 

var att etablera div1 laget i näst högsta serien, vilket lyckades bra då laget 

slutade på en fjärde plats i serien och ser ut att kunna ta ytterligare ett 

snäpp när bokslut görs för säsongen 2017/18. Division 3-laget kom tvåa i 

serien. I U23 SM kom vi trea och i U18 SM 12: a. Vi hade även spelare med i 

Nevza inomhus och i beach. Vi hade även med spelare i U18 EM kvalet. 

Ekonomi: 

2017 omsatte volleybollsektionen ca 260 000 kr. 
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Årets IKSU:it 2016 

Maria Haglund utsågs till årets IKSU:it 2016 i samband med årsmötet 29 

mars 2017 med följande motivering:  

 

Med sin positiva energi har Maria blivit en viktig person inom IKSU och 

Itrim. Maria peppar och sprider glädje och har bl. a. tagit initiativ till 

gruppen ”IKSU uppe med tuppen”, där man tränar tillsammans på lördag 

förmiddagar och därefter lunchar ihop. Maria provar gärna på de flesta 

träningsformer och inspirerar dessutom andra att göra detsamma. Hon 

inspirerar inte bara till träning utan sammanför även människor och förser 

dem med nya och fler vänner. Därmed inspirerar Maria inte bara till fysisk 

hälsa utan också till psykisk hälsa. Maria har verkligen tagit vårt kärnvärde 

”tillsammans” på fullaste allvar och på allra bästa sätt. 
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Styrelsen 2017 
 
Anders Rebbling 

Styrelseordförande 

 

Ida Lestander 

Vice ordförande 

 

Anna Hellgren 

Ledamot 

 

Jörgen Vikström 

Ledamot 

 

Johanna Cory 

Ledamot 

 

Magnus Ferry 

Ledamot 

 

Outi Krekula 

Ledamot 

 

Simon Dahl 

Suppleant 

 

Oskar Riby 

Suppleant 


