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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 

 

Annika Theens 

Tidigare tjänsteman IKSU 

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. 

 

 

Förra året var ett år höljt i byggdamm. Vi utökade gym-ytorna både på IKSU 

sport och IKSU spa, vi byggde två nya gruppträningssalar på Spa och 

installerade en sluss på Plus som möjliggör utökade öppettider. Vi 

renoverade omklädningsrum, korridorer och simhallar. Utöver detta hann vi 

också med att öppna vår nya klätterhall Lofoten. Invigningen i november 

blev kulmen inte bara på 18 månaders byggnationer, utan även på en flera 

år lång process. En process som började med ett förslag från några av våra 

medlemmar. Klättring är en sport för alla och vi har ansträngt oss för att 

Lofoten ska bli så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt. Jag 

hoppas och tror att Lofoten kommer att fyllas med människor alldeles 

oavsett vem man är, varifrån man kommer eller vilka ens förutsättningar är. 

Det är nämligen det som är speciellt med IKSU. Vi är en öppen ideell 

idrottsförening som har verkat för ett starkare och friskare Umeå i 60 år i år. 

Våra värdegrunder är förankrade i idrottsrörelsen och all vår verksamhet 

utgår från våra medlemmar, i det lilla såväl som i det stora. Från att utöka 

öppettiderna till att bygga helt nya hus. Det är en spännande och 

stimulerande verksamhet att vara en del av och jag är stolt över det 

förtroende jag fått att leda den. 

Under det kommande året ser jag fram emot lite mindre bygg-stök men vi 

kommer att fortsätta arbetet med att förbättra vår service, vårt utbud och 

våra erbjudanden. Allt för att våra medlemmar även fortsättningsvis ska 

tycka att vi är det självklara valet.  

 

 
Anders Rebbling, ordförande IKSU  
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VD/Sportchef har ordet 
 

Året då mycket föll på plats! 

Under 2018 fick vi äntligen se resultatet av flera års planerande och 1,5 års 

byggande av den nya klätterhallen på IKSU sport. Fredag 16 november 

invigdes ”Lofoten” med pompa och ståt och under lördagen genomfördes 

den populära Bouldertävlingen ”Novemberdraget” med maximalt antal 

deltagare och mycket publik. Söndag 18 november öppnades hallen för alla 

och förstås blev det succé från första stund. Det är ett mäktigt bygge i trä 

med limträbalkar som reser sig mot skyn och den enda i sitt slag i Norden 

som byggts från grunden för ändamålet. Våra medlemmar hittade in i hallen 

direkt och den lockar även många endagsbesökare och gäster från andra 

delar av Sverige och Norden. Alla som varit inblandade i bygget och 

utvecklingen av verksamheten ska ha en stor eloge för allt engagemang och 

möjliggörandet av detta! 

Ytterligare en stor satsning på IKSU sport stod klar under våren 2018. 

Förutom att hela gymmet setts över då vi bl. a utvecklat området kring 

buren i Split så har vi tagit över halva ytan från ”Idrottslabbet” vilket 

innebar att alla bänkpressar och ”plate loaded” maskiner flyttades till den 

nya ytan som fick namnet Ankara. Sedan följde en rad förändringar under 

sommaren och hösten, som innebar att vi kunde tillfredsställa 

medlemmarnas önskemål om ökad stretchyta och yta för funktionell 

träning.  

 

Året 2018 kännetecknas av färdigställande av en hel del satsningar. Även 

på IKSU spa färdigställdes under våren de stora ombyggnationer som drog 

igång redan 2017. Två nya gruppträningssalar stod färdiga och gymmet fick 

på så sätt ny yta för rörlighetsträning och funktionell träning samt 

möjlighet att utöka maskinparken med fler konditionsmaskiner. 

Även IKSU plus fick en del av årets investering i form av en sluss. Många 

önskemål från våra medlemmar har handlat om ökade öppettider och med 

hjälp av slussen kan vi nu hålla öppet kl. 05-24 alla dagar på året vilket 

välkomnas av många. 

 

”En förening i världsklass” 

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

året. Genom David Åhman, IKSU beach, bärgades IKSU:s första Ungdoms 

OS medalj någonsin. David spelade tillsammans med sin partner Jonathan 

Hellvig som gjorde en sensationell turnering i Buenos Aires, Argentina och 

vann guld i Ungdoms OS. Tidigare under året hade de båda även vunnit 

guldmedaljer från Youth Continental Cup och U18-EM. Lägg till att David 

under säsongen blev den yngste spelaren att vinna en tävling på Swedish 

Beach Tour samt tog SM-silver så förstår vi varför han utsetts till årets 

spelare i svensk beachvolley.  
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Under 2018 bärgades SM guldet i innebandy återigen till IKSU och Umeå. 

Laget vann även motsvarigheten till EM, Champions cup som denna gång 

hamnade på andra sidan årsskiftet efter julhelgerna. Åtta av våra duktiga 

innebandytjejer hade en framträdande roll i landslaget och spelade bl. a VM 

i Tjeckien och kom till final mot Finland som man tyvärr förlorade med 6-3 

och ett VM-silver blev resultatet.  

Vårt rullstolsinnebandylag tog dessutom hem en bronspeng på SM. 

 

”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. I november 

genomfördes årets sektionskonferens. Denna gång i Piteå med flera 

spännande föreläsare och fina Work-shops. 

 

”Ett nytt intensivt verksamhetsår har tagit fart” 

Det nya året har startat på allra bästa sätt – medlemmarna strömmar till, 

andra besökare hittar också till våra fina anläggningar. Inte minst 

klätterhallen lockar många nya besökare. Ca 2 800 besöker klätterhallen 

varje vecka! Vi erbjuder klätterkurser på löpande band då efterfrågan är 

stor. Vi planerar för stora renoveringar i omklädningsrum på IKSU sport 

under sommaren och ett nytt skyltprogram har börjat ta form i lokalerna. 

Entrégatan är först ut där vi bygger upp nytt incheckningsområde, en 

historievägg och trevliga figurer som representerar olika sporter pryder 

väggar i sina glada färger. Gestaltningen kommer att fortsätta vidare in i 

huset. På IKSU spa utvecklar vi genom att bygga om bastus till nya fräsch 

samt förbättra en del ytskikt. 

 

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 anställa och förtroendevalda har är 

att lyssna på våra medlemmar och hantera vår ekonomi på ett ansvarsfullt 

sätt! Det kommer vi att göra även 2019! 

 

Umeå i mars 2019 

Margareta Ericsson Lif 

Sportchef/VD 



7 

 

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 2018 genomfördes en rad grundutbildningar och fortbildningar för 

våra instruktörer i syfte att bibehålla vår höga kvalitet och höja 

kunskapsnivån. Arbetet innebar också att vi regelbundet genomförde 

kvalitetssäkringar och utvecklingssamtal med instruktörerna för att stötta 

dem i sin utveckling och säkerställa att verksamheten håller 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 2018 arbetade vi med att förbättra och optimera flertalet ytor i 

gymmen på både IKSU sport och IKSU spa. På IKSU sport ökade vi 

träningsytorna med 200 kvadratmeter, genom att ta över halva 

Idrottslabbet. Genom att flytta befintlig utrustning samt köpa in en del ny 

utrustning till den nya lokalen så förbättrades flödet och minskade 

trängseln på andra ytor. Vidare flyttades maskiner och utrustning i andra 

delar av gymmet för att bland annat göra rum för ytterligare en stretchyta 

då det var en trång sektor. Vi köpte även in nya maskiner och utrustning för 

att komplettera utbudet i gymmet samt möta efterfrågan från våra 

medlemmar.  

På IKSU spa utökades gymmet i samband med att gruppträningen fick nya 

lokaler. Vi valde att utveckla en öppen yta som kan användas till funktionell 

styrke- och rörlighetsträning. Även konditionsrummet utökades och nya 

löpband köptes in för att möta medlemmarna behov bättre. I samband med 

utökningen av gymmet möblerade vi om i övriga delar av gymmet för ett 

bättre flöde. 

Antalet träningsintroduktioner till nya medlemmar minskade i jämförelse 

med föregående år, vilket verkar vara en trend år efter år. Även antalet PT-

tillfällen minskade. Under våren utvecklade vi några föreläsningar som 

riktar sig främst till företag vilket resulterade i flera uppdrag om att 

föreläsa under hösten.  
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Klättring 
Under året har vi jobbat intensivt med planering, beslut och beställningar 

till färdigställandet av den nya klätterhallen Lofoten på IKSU sport. Under 

invigningshelgen i mitten av november kunde både medlemmar och övriga 

Umeåbor se vår unika klätterhall för första gången och Lofotens första 

tävling, Novemberdraget, arrangerades av sektionen IKSU klättring. 

Lofotens högsta väggar är 17 meter och hallen har olympisk standard på 

boulder-, speed- och repväggar.  

Löpande under året genomfördes en topprepskurs per vecka. I samband 

med att Lofoten öppnade så har efterfrågan på att ta grönt topprepskort 

ökat, så i slutet av året genomfördes två topprepskurser per vecka. 

 

Bollsporter och golf 
Under 2018 hade vi ett 30-tal bollpass i veckan bestående av innebandy, 

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

tillgång till ledarledda pass i beachvolley, volleyboll, rugby, basket och 

squash. Badmintonplaner, squashbanor och beachvolleybollplaner 

bokades flitigt under året, främst på kvällar och helger.  

 

Vi har under 2018 arbetat med driftsäkerheten av golfsimulatorerna, då vi 

hade inkörningsproblem när dessa införskaffades 2017. De flesta av 

problemen löstes under året och de fungerar nu mycket bättre.  

 

Simning, simskola och babysim 
Simning var en uppskattad aktivitet även under 2018, 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 17 grupper simskola 

och ca 6 grupper babysim. Både inom simskola och babysim fanns fem 

olika nivåer. Under året har vi regelbundet genomfört kvalitetssäkringar och 

utvecklingssamtal med instruktörerna för att stötta dem i sin utveckling 

och säkerställa att verksamheten håller den kvalitet vi eftersträvar.  

 

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 helgerna är mest populära. 
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iTrim viktminskningsprogram 
Året inleddes med en lyckad och välbesökt kickoff, där deltagarna fick 

prova på olika former av gruppträning. Under året påbörjade 104 personer 

iTrim-programmet. Av dessa var 37 personer helt nya medlemmar, 63 

personer var redan medlemmar och 4 personer tränar på annan anläggning 

eller på egen hand. Aktiviteter som genomförts under året är 

mellanmålskvällar med information om IKSU:s utbud och föreläsning i 

ämnet kost, deltagarna fick även prova på klättring, då nya klätterhallen 

stod klar. Resultat från senaste NKI (iTrims mätning) visade att vi låg kvar 

på 4,2 i nöjdhet av 6, vilket vi var nöjda med. Under höstterminen 

förändrades upplägget av år 2, underlag för förändringarna var baserade på 

deltagarnas önskemål som framkommit i NKI-undersökning. Vilket 

resulterade i två tydliga spår med kostfokus på hösten och träningsfokus 

på våren. Hälsocoacherna har under året motiverat iTrim deltagarna till att 

boka in personlig träning för att komma vidare i sin träning.  

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 2018 utbildades terapeuterna i 

försäljningsteknik för att öka produktförsäljningen. Vi utvecklade även 

produktutbudet genom att erbjuda Kerstin Florians nya hudvårdande 

makeupserie. Under våren arbetade vi med att anpassa underlag för 

införandet av bokningar på webben. Vi blev positivt överraskade över att en 

stor del av våra kunder valde att boka spabehandlingar via webben, då vår 

erfarenhet är att kunder vill ställa många frågor vid bokning av 

spabehandlingar. Vi utvärderade och anställde fler terapeuter på timmar 

för att bemöta den höga efterfrågan på klassisk massage, dessa terapeuter 

kom i gång under våren. Studiebesök för ökad säljinspiration och 

motivation genomfördes i oktober, då terapeuterna besökte Sturebadet 

Marina Tower. Terapeuterna inhämtade inspiration i effektivisering, 

kundbehov, inredning och deras upplägg av behandlingar och 

produktförsäljning.  

 

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

våra terapeuter samverkar för att erbjuda klienter ett gott stöd inom 

individanpassad behandling och rehabiliteringsträning. Under året 

ändrades samlingsnamnet IKSU:s fysioterapi till IKSU Fysio. Under våren 

gick vi över till journalsystem Kaddio som fungerar säkert mot GDPR samt 

är ett effektivt och enkelt system att arbeta i för terapeuterna. Under våren 

lanserades också webbokningen som visade stort intresse, vi bedömde att 
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ungefär hälften av våra privata kunder valde att boka via webben samt att vi 

såg en ökning av yngre kunder. IKSU Fysio överträffade sin budget både på 

intäkts- och kostnadssidan. 2018 besökte 1140 unika klienter IKSU Fysio 

inom rehabiliterande tjänster och tillsammans med produktområdet 

massage genomförde teamet upp mot 5800 

behandlingar/träningstillfällen.   
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Sportsliga prestationer 2018 
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 ungdoms SM från 18 år) inklusive student SM. 

 

Karl 

Dahlgren 

IKSU kampsport SM Jujutsu Guld 62kg 

Karl 

Dahlgren 

IKSU kampsport SM Jujutsu Brons 69kg 

Sofie 

Björklund 

IKSU kampsport SM Jujutsu Guld 70kg 

     

Emelie 

Fällman 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Amanda 

Delgado 

Johansson 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Frida 

Norström 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Louisa 

Turton 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Johanna 

Hultgren 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Cornelia 

Fjellstedt 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Alice 

Granstedt 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Emelie 

Wibron 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Sofia 

Joelsson 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Malgorzata 

Kulczycka 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Iza Rydfjäll IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Julia 

Nordin 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Myra 

Aggestål 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Ellinor 

Berling 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Isa Jonsson IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 
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Lovisa 

Hedin 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Amanda 

Collin 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Emelie 

Engström 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Emelie 

Frisk 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

Tova 

Eriksson 

IKSU innebandy SM innebandy Guld 

 

Damer 

     

Evelina 

Blomkvist 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Alexander 

Eriksson 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Hamzi 

Hussein 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Hampus 

Larsson 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Kristoffer 

Lundqvist 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Joel 

Nilsson 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Filip 

Strömmer 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Anton Wall IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Alexander 

Wiklund 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

Mattias 

Åström 

IKSU 

rullstolsinnebandy 

SM 

Rullstolsinnebandy 

 

Brons 

 

Mix 

     

Erik 

Jansson-

Palmer 

IKSU multisport SM Skidalpinism Brons Lag 
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Ellinor 

Berling 

Sverige Student VM 

innebandy 

Brons Damer 

Tova 

Eriksson 

Sverige Student VM 

innebandy 

Brons Damer 

Cornelia 

Fjellstedt 

Sverige Student VM 

innebandy 

Brons Damer 

Emelie 

Fällman 

Sverige Student VM 

innebandy 

Brons Damer 

     

Felicia 

Granberg 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Guld U23 D 

Emmy 

Sjöström/ 

Mattias 

Haaparanta 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Silver Mixed 

Evelina 

Granberg 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Silver JSM D 

David 

Åhman 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Guld JSM H 

Felicia 

Granberg 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Brons Senior 

D 

Johanna 

Wikberg 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Brons Senior 

D 

David 

Åhman 

IKSU beachvolley SM Beachvolley Silver Senior 

H 

     

David 

Åhman 

Sverige U18 EM 

Beachvolley 

Guld U18 

David 

Åhman 

Sverige Ungdoms OS 

Beachvolley 

Guld  

     

Elsa 

Sörman 

Paulsen 

IKSU fitness SM Fitness Five Guld +60kg 

Marianne 

Tynelius 

IKSU fitness SM Fitness Five Silver -60kg 

     

Marianne 

Tynelius 

IKSU fitness Fitness Five VM Brons -60kg 

Elsa 

Sörman 

Paulsen 

IKSU fitness Fitness Five VM Guld +60kg 
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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 2018 hade sektionen 14 medlemmar och 5 styrelseledamöter. 

Styrelsen består av ordförande; Erik Lunner, vice ordförande; Johanna 

Wallin, kassör; Klara Kindlund, styrelseledamot; Linda Bagge och 

styrelseledamot; Lisa Skarin. Under 2018 har vi fördelat sektionens arbete 

på 5 olika arbetsgrupper. 

 

Vad hände 2018: 

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

Student Ski, i slutet av januari. I mitten av februari åkte vi på en mindre och 

mer exklusiv resa med två minibussar och en bil till Borgafjäll med 25 

resenärer och två ledare. Första helgen i Mars 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. 

Under 2018 planerades en resa till Tänndalen i slutet av mars, men behövde 

ställas in på grund av för få bokade platser. Vår sista resa för säsongen var 

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

och vi åkte med 70 resenärer. I slutet av november anordnade vi 

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

olika vinteraktiviteter. Vi hade en köp- och säljmarknad, biljettsläpp till 

våra resor, ett café samt två föreläsare. Temat för snömassan 2018 var 

”Länge leve vintern”. Denna endagsmässa är vårt viktigaste evenemang och 

vi var nöjda över 2018 års snömässa. Vi avslutade år 2018 med en fullbokad 

resa till Hemavan i mitten av december med 85 resenärer. Även alla ledare 

följde med på denna resan.  

 

Ekonomi: 

Under år 2018 omsatte vi ca 1,25 miljoner kronor. Till föreläsare under 

snömässan ansökte vi om externa bidra och fick godkänt, detta för att alla 
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våra intäkter ska gå till att kunna 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. Damlaget och det ena herrlaget spelar i 

division 2 Norra Norrland och det andra herrlaget bedriver 

träningsverksamhet. 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. Lagen består av medlemmar i olika 

åldrar, allt från 18 till 48 år.  

 

Organisation:  

Under verksamhetsåret 2018 hade sektionen cirka 60 medlemmar. Ledare 

för damlaget under vårterminen var Björn Markström och under 

höstterminen Robin Herbert.  

För ena herrlaget var Blaise Ngendangenzwa ledare och för det andra 

herrlaget var Johan Pierre ledare. Styrelsen 2018 bestod av Maria Larsson, 

sektionsordförande, Matteus Tesfu, sektionskassör, Björn Markström, 

sektionskassör, Blaise Ngendangenzwa, sektionsstyrelseledamot och 

Malik Novo, sektionsstyrelseledamot. 

 

Vad hände 2018? 

Under 2018 deltog både herr- och damlag i seriespel i division 2 Norra 

Norrland. Damlaget hade under året stora sportsliga framgångar där de 

vann serien för säsongen 2017/2018. Herrlagen slutade på en fjärde 

respektive sjätte plats. Inför säsongen 2018/2019 beslutades att endast 

anmäla ett herrlag till seriespel och därmed satsa på att vinna serien och 

eventuellt kvala upp till ettan. Det andra herrlaget fortsatte med 

träningsverksamhet. Utöver ordinarie träning och matcher anordnades 

sociala sammankomster med både dam- och herrlag. Vi anordnade Easy 

Basket Cup vilket är matcher i sammandragningsform för barn upp till 13 

år. 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: 

Sektionen omsatte 2018 cirka 170 000 kronor. Huvuddelen av intäkterna 

kommer från medlemsavgifter från sektionsaktiva. Vi utförde även arbete 

som kortvakt, sälja restaurangchansen samt hjälp vid arrangemanget för 

Brännbollsyran.  
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Sektion: IKSU beachvolley 
IKSU beachvolley bedriver tävlings och träningsverksamhet på elit och 

breddnivå för spelare i åldern 13 till 50 år.  

Organisation:  

2018 hade vi ca 157 sektionsmedlemmar varav ca 70 deltog i vår 

träningsverksamhet och 137 hade tävlingslicens. Styrelsen bestod av: 

Linda Hjortborg (ordförande), Sanne Nygren, Cecilia Ström, Erik Liljestrand, 

Johanna Ekeström, Emmy Sjöström, Johanna Wikberg, Terese Robertsson 

och Sara Knip. 

Vad hände 2018: 

Under 2018 hade IKSU beachvolley fem seniorträningsgrupper för vardera 

kön och en mixad ungdomsträningsgrupp. Utöver dessa grupper drevs det 

satsningsgrupper för spelare som satsade mot SM och Swedish Beach 

Tour. IKSU beachvolley har under 2018 arrangerat sju 

Challengerturneringar, sex Openturneringar och fem mixturneringar. IKSU 

beachvolleys största sportsliga framgångar kom på ungdomssidan där 

David Åhman tog guld i U18EM och ungdoms-OS. Vi har även haft fler 

spelare som testat på att spela på internationella touren i år. Swedish 

Beach Tour:  David Åhman vann i Kalmar och kom 2a i Göteborg och 

Nyköping, Björn Berg kom 3a i Uppsala och Kalmar och Sofia Wahlén kom 

2a i Uppsala och 3a i Göteborg, Kalmar och Örebro som var tourfinalen. SM: 

David Åhman vann Junior-SM och kom 2a på Senior-SM, Ewelina Granberg, 

kom 2a i Junior-SM, Felicia Granberg vann U23SM och kom tillsammans 

med Johanna Wikberg 3a på Senior-SM, Anna Källströmer tog en 2a plats i 

Veteran 35+ och vann Veteran 40+ 

Ekonomi: 

Sektionen omsatte 2018 knappt 650 000 kronor. Huvuddelen av intäkterna 

kom från deltagaravgifter från tävlingar och träningsgrupper 

 

Sektion: IKSU brännboll  
IKSU brännbolls 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 ett antal 

cuper och seriespel, men deltar inte med något eget lag 

 

Organisation: Under året hade sektionen 9st. sektionsmedlemmar, där 

sektionsstyrelsen bestod av  
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Simon Brändström (sektionsordförande), Jonatan Elgh (kassör), och 

ledamöterna Mikael Samuelsson, Malin Forsberg, Jonas Tobiasson, Oskar 

Eriksson, Fredrik Sahl, Johan Anudsson, Joel Grundelius 

 

Vad hände 2018: 

Sektionen anordnade en rad olika tävlingar under året såsom tex Förcupen, 

Nationaldagscupen, Julicupen och Finalcupen. Tyvärr var vi tvungna att 

stryka vårat seriespel då vintern höll sitt grepp om oss för länge. Vi 

arrangerade också en domarträning inför och tillsammans med 

Brännbollsyran. Under 2018 gjorde vi även äntligen ett större bollinköp som 

förväntas komma i april 2019 samt att vi styrt upp och fixat till I den 

container vi förvarar vår utrustning i. 

Ekonomi: 

Ungefärlig omsättning: 34 000 

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

styrkelyft. 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 och styrkelyft.  

 

Organisation: 

Under 2018 hade IKSU fitness 22 sektionsaktiva medlemmar. Under 2018 

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

(Sekreterare/Vice sektionsordförande), Simon Åström (Kassör)  

Erik Lundegård (Ledamot), Amanda Almroth (Ledamot). 

  

Inför 2019 ser styrelseuppsättning ut enligt följande: David Hansson 

(Sektionsordförande), Viktor Lundquist, (Sekreterare/Vice 

sektionsordförande), Simon Åström (Kassör), Erik Lundegård (Ledamot), 

Amanda Hansson (Ledamot) 

  

Vad hände 2018? 

Sektionen anordnade den årligt återkommande tävlingen Athletic Umeå. 

Sektionen hade två tävlingsaktiva medlemmar, Elsa och Marianne, som 

båda tävlade inom Fitness Five på elitnivå. Likt föregående år har dessa två 

levererat på väldigt hög nivå. Under 2018 tog Elsa guld på både SM och VM 

och Marianne tog silver på SM och brons på VM. Under Fitnessfestivalen så 

deltog två av sektionens medlemmar i ett flertal tävlingar bland annat 

chins, dips och bänkpress. Totalt blev det tre guld, ett silver och ett brons. 

Sektionen har haft tre medlemmar som tävlat i styrkelyft under 2018. Alla 
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presterade väldigt bra under kvalet i Kubbe där de vann sina respektive 

viktklasser. Utöver detta lyckades två av medlemmarna kvala in till SM. 

Sektionen har under året engagerat sig i arbetet 100 % ren hårdträning. 

Detta för att främja en ren idrottskultur. Under veckan anordnade 

sektionen en bänkpresstävling på IKSU Sport och samtidigt spred 

budskapet om vikten att träna rent. Vid välkomstmässan anordnade 

sektionen en dips-tävling och det informerades om sektionens verksamhet. 

I slutet av året påbörjades ett arbete om att gå med i Svenska 

Styrkelyftsförbundet.  

 

Ekonomi: 

Under 2018 omsatte sektionen ungefär 50 000kr  

 

Sektion: IKSU frilufts 
IKSU frilufts tar med människor ut i vår fina natur och erbjuder dem 

friluftsupplevelser av stor bredd, allt från vandring och skidor till cykling 

och paddling. Vi vill ge alla, oavsett erfarenhet, möjlighet att ta del av våra 

olika aktiviteter och nya kunskaper. Våra ledare engagerar sig i att skapa 

trygga turer för våra deltagare och vi driver tillsammans sektionen framåt. 

En viktig del i vår verksamhet har även uthyrningsbutiken SAREK, som 

möjliggör att alla kan tura med fullgod utrustning.  

 

Organisation: 

IKSU frilufts bestod under året av 33 aktiva ledare, varav 11 var nya för året. 

Dessa verkade i fyra undergrupper; TRIM, PR, material och ledarrekrytering. 

TRIM ansvarar för utbildning och sammanhållning av ledargruppen. PR 

ansvarar för marknadsföring, via sociala medier och mässor. Material ser 

till att den utrustning vi använder är i toppskick och ledarrekryteringen 

värvar nya ledare till vår sektion.  

 

Sektionsstyrelsen bestod av sektionsordförande Moa Wahlström, 

sekreterare Sofie Ahlberg, ekonomiansvarig Anton Widlund, TRIM-ansvarig 

Benjamin Ahlgren, PR-ansvarig Nathalie Karlsson, materialansvarig Linus 

Hildingsson och ledarrekryteringsansvarig Christina Olsén.  

 

Vad hände 2018? 

Under året genomförde vi 17 turer och hade 12 inställda turer, dels 

beroende på väder, dels på sviktande deltagarunderlag. Turerna var bland 

andra trailrunning i Skule, höstfjällvandring i Marsfjäll, paddlingsteknik på 

Nydalasjön, adventsmys i Grössjön och toppturande i Hemavanfjällen. 

Ledarna i sektionen fick möjligheten att fördjupa sin kunskap i bland annat 

glaciärvandring, eskimåsväng och skidåkning.  En hel del arbete gjordes 

med regleringen kring GDPR, med nya rutiner för våra turer och ledare. Vi 
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påbörjade vår turbank, en väg att dela med sig av fina turtips och 

erfarenheter.  

 

Ekonomi: 

IKSU frilufts ungefärliga omsättning var 650 000 kr under 2018 

 

Sektion: IKSU innebandy 
Sektionen bedriver elit- och utvecklingsverksamhet i innebandy för damer. 

Sektionen är värd för tre aktiva damlag med IKSU elit som spelar i Svenska 

Superligan, IKSU utveckling som består av spelare födda 2001–2003 och 

farmarlaget IKSU ungdom som spelar i Allsvenskan Norra. Sektionen 

bedriver aktiv spelarutveckling i IKSU ungdom. Sedan 2017 tillhör 

Rullstolsinnebandy till sektionen.  

Organisation:  

Sektionen har välfungerande arbetsgrupper som behövs i samband med 

matcharrangemang. Under året tillkom många ideell arbetande personer 

som gjorde organisationen mindre personbunden. De finns idag 

huvudansvariga för samtliga lag och verksamheter. Sektionen med Håkan 

Björck som ordförande och Ulrich von Pawel-Rammingen, som ansvarar för 

IKSU ungdom, jobbar nära IKSU:s supportorganisation. Johan Jocke 

Sjöström är klubbchef. Under 2018 blev IKSU:s styrelse även formell 

styrelse för IKSU ungdom. Antal sektionsmedlemmar är ca 85 aktiva. 

 

Vad hände 2018? 

IKSU elit blev svenska mästare i april, utvecklingslaget nådde fin framgång 

och deltog i slutspel på Innebandyfesten där man kom på tredje plats. IKSU 

ungdom blev fjärde lag i Allsvenska Norra och spelade 2018 åter igen DM 

final mot IKSU elit. IKSU spelare återfanns i såväl det svenska, finska och 

polska A-landslaget, samt i det svenska U19 landslaget och Västerbottens 

distriktslag för flickor 16. Rullstolsinnebandyn deltog i SM spel i Skellefteå 

och kom på tredje plats efter vinst i bronsmatchen. Sektionen organiserade 

även Sportscampen under höstlovsveckan för ungdomar mellan 9 - 14 år. 

Sektionen har i samarbete med Thorengruppen påbörjat ett nytt 

individanpassat utvecklingsarbete för att förbättra kvalitet av träningen 

och förhindra överbelastning och skador. Sektionen fortsatte arbetet att 

bygga en hållbar organisation kring IKSU ungdom och elitverksamheten för 

att kunna fortsätta bedriva en långsiktig verksamhet inom IKSU.  

 

Ekonomi: 

Sektionen omsätter under året ca 2,6 milj kr 
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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: 350 

Sektionsstyrelse: Elisabeth Wigenstam (sektionsordförande), Emil 

Petersson (kassör), Kent Ljungberg, Karl Dahlgren, Mikael Wikström, Linda 

Byström, Maria Nordberg 

Övriga: Ca 40 ideellt engagerade ledare. Två arvoderade ledare som arbetar 

deltid med verksamhetsutveckling och administration. 

Vad hände 2018? 

Under året såg vi ett fantastiskt medlems- och ledarengagemang och som 

vanligt fyllde vi kampsportsmattan med rolig träning och många skratt. Det 

var extra kul att se flera av våra ungdomar kliva fram och ta sig an nya 

ledaruppdrag. Vi stod som värd för flera evenemang under året: sju 

träningsläger, en jujutsutävling och ett distriktsmästerskap i judo. Under 

sommarmånaderna erbjöd våra ledare gratis kampsportsträning till 

ungdomar på den återkommande Sommarmattan. Genom Idrottslyftet från 

flera förbund möjliggjordes framtagandet av en kampsportsbok till barnen, 

Sommarmattan, tränarutbildningar i judo, domarutbildningar och en 

satsning på tjejrekrytering. 

På Umeå Idrottsgala nominerades vi till den fina utmärkelsen Årets mest 

hållbara förening. Nomineringen gjorde oss extra stolta eftersom att 

hållbarhetsambitionen alltid finns med i våra beslut. Vår ledare Robin Myte 

nominerades välförtjänt till utmärkelsen Årets ledare på IKSU:s 

sektionsmässa. 

På tävlingssidan tog vi hem tre SM-medaljer i Jujutsu Fighting. Karl 

Dahlgren tog sitt sjunde raka guld i -62 kg och brons i -69 kg och fick fint 

sällskap av Sofie Björklund som tog SM-guld i -70 kg. 

Ekonomi:  

Under året omsatte sektionen ca. 820 000 kr 

 

Sektion: IKSU kendo 
IKSU kendo bedriver träningsverksamhet inom den japanska kampsporten 

kendo. Sektionen har en bred satsning för både elit och de som tränar för 

att ha skoj, må bra och bli duktiga. Inom sektionen finns en stark 
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tävlingstradition med medaljer och utmärkelser från både svenska och 

internationella tävlingar, inklusive SM, EM och VM. 

 

Organisation: 

Under 2018 var vi 22st sektionsmedlemmar. Sektionsstyrelsen bestod av: 

Erik Sandström (ordförande), Jonas Karlberg (kassör), Erik Samuelsson 

(ledamot), Maja Vågberg (ledamot), Carl Papworth (ledamot), Simon Graae 

(suppleant), Mathias Johansson (suppleant) 

 

Vad hände 2018? 

Tävlingar: Sektionen medlemmar deltog under året vid både nationella och 

internationella tävlingar: Norrländska Mästerskapen (Umeå), 

Världsmästerskapen (Incheon), Svenska Mästerskapen (Stockholm). 

Träningar: Sektionen har bedrivit ordinarie träning under vår- och 

hösttermin, samt arrangerat sommarträning för sektionens medlemmar. 

Arrangemang: IKSU kendo arrangerade graderingar i slutet av vår- och 

höstterminen, i enlighet med Svenska Kendoförbundets regler. Sektionen 

deltog under året vid träningsläger i Skellefteå och Helsingfors. Lägren 

leddes av landslagsmeriterade tränare från bl.a. Finland, USA, Italien och 

Sverige. Under våren arrangerade sektionen ett vänskapsläger med fokus 

på tävling för kendoklubbarna i Norrland i form av det så kallade 

”Norrlänska Mästerskapen i Kendo”. Under hösten arrangerade sektionen 

en resa till Kendo-VM i Korea. Resan inkluderade även en vistelse i Japan, 

med flera träningstillfällen.  

 

Sportsliga prestationer: Under 2018 lyckades två av sektionens medlemmar 

med graderingar till svart bälte: Jonas Karlberg (2:a graden), Erik 

Sandström (2:a graden). Sektionen representerades i svenska landslaget 

genom Erik Samuelsson, som tävlade individuellt och i lag under VM. 

Övrigt: Under året har vi haft medlemmar med förtroendeuppdrag inom 

Svenska Kendoförbundet.  

  

Ekonomi: 

Under året omsatte sektionen ungefär 50 000 SEK 

 

 

Sektion: IKSU klättring 
IKSU klättring har under året expanderat utbudet av aktiviteter. Vi har haft 

medlemsexklusiva aktiviteter och aktiviteter för alla. Allt för att skapa en 

större social sammanhållning för klättrare i Umeå. Sektionen har även haft 

flera tävlingar, invigningstävlingen av nya klätterhallen var den största 

tävling någonsin med 200 deltagare.  
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Organisation:  

Vi har haft en sektionsstyrelse med 10 personer, en har varit ansvarig för 

tävlingskommittén. Tävlingskommittén som består av sektionsmedlemmar 

och av anställda ledbyggare. Under 2018 gick vi från 88 medlemmar till 119. 

Under 2018 var Henrik Norin sektionsordförande och Viktor Svartling 

sektionskassör. 

 

Vad hände 2018? 

Under 2018 startade och avslutade vi året med två riktigt stora tävlingar. 

Den största blev Novemberdraget 2018 som även var invigningstävling av 

den nya klätterhallen. Vi lockade 200 deltagare från Kiruna i norr till 

Stockholm i söder. Tävlingens platser på 200 deltagare såldes slut på 

mindre än en vecka. Tävlingsarrangemanget utvecklades ytterligare under 

2018 med musik och ljus för att höja stämningen ytterligare. 

  

Måndagsklättringen fortsatte under 2018 med totalt 31 stycken 

bokningsbara pass, oftast fullbokade redan en vecka i förväg. Det hölls 

även aktiviteter för våra kvinnliga klättrare i form av boulderträffar, 

inspirationskväll, föreläsningar och utomhus klättring. Vi samarbetade med 

andra klätterklubbar för att ordna boulderträffar utomhus, samt en 

föreläsning om klätterområden utomhus. Vi skapade även kontaktytor för 

medlemmar att hitta klätterkompisar även under sommaren. 

  

Kurser som hölls under året var grundkurser i klätterteknik, kurser i 

fingerträning, workshops i rörlighetsträning och yogapass för klättrare. 

  

Utöver detta arbetade vi med gemenskapsdrivande aktiviteter som 

filmkvällar med mat eller fika och utomhusträffar med grillning. Vid våra 

tävlingar ordnades även kvällsaktiviteter. 

  

IKSU klättring representerade även IKSU på svenska klätterförbundets 

förbundsmöte. 

 

Ekonomi:  

Sektionen omsatte under året ca. 170 000 kr. 

 

 

 

Sektion: IKSU längdskidor 
IKSU Längd håller träningspass i längdskidor varje vecka under 

vintersäsongen. Under barmarkssäsongen håller vi pass samma tid, en 

gång i veckan men då konditionsträning och styrketräning med fokus för 

längdskidåkning. Utöver det håller vi två träningsläger om året, ett 

”hemmaläger” här i Umeå i september/oktober samt ett försäsongsläger till 
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Saxnäs i början på december.  Vi håller även vallakurser, 

träningsorienterade föreläsningar samt en vasaloppskväll varje år där vi 

försöker hjälpa våra medlemmar som ska åka Vasaloppet att förbereda sig 

på bästa sätt. Vi utför även lite andra diverse evenemang som exempelvis 

nybörjarkurser i längdskidor, serverar blåbärssoppa och vallar skidor på 

Mariehemsängarna.  

Organisation:  

Vi har 74st sektionsmedlemmar under året och sektionsstyrelsen bestod 

av; sektionsordförande David Thorell, kassör Marcus Lenndin, sekreterare 

Amanda Mattsson, medlemsansvarige Karl Hjalmarsson och suppleant 

Klara Svensson. 

 

 

Vad hände 2018? 

 Tävlingar: Våra medlemmar ställde upp i diverse långlopp runt om i 

Sverige, däribland Vasaloppet.  

Träningar: Vi genomförde träningar en gång i veckan, varje onsdag under 

perioden september-maj.  

Vi arrangerade också en rad olika bokningsbara arrangemang riktade till 

våra medlemmar såsom; två vallakurser (Nybörjarkurs + avancerad), Två 

dagar på Mariehemsängarna där man som nybörjare fick prova på 

längdskidåkning och få råd och tips från sektionen. Vi genomförde också en 

Vasaloppskväll där vi bjöd in föreningens medlemmar för att delge våra 

erfarenheter kring att åka ett Vasalopp. 

Utöver det så genomförde vi ett träningsläger i Umeå och ett träningsläger i 

Saxnäs för sektionens medlemmar. 

 

Ekonomi:  

Ungefärlig omsättning: 61 000 kr.  

 

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 2018. Sektionsordförande var Daniel 

Elfverson och Emma Johans var kassör. I övrigt har vi varit ca 8 st. 

engagerade ledare som agerat som ledamot i styrelsen samt som tränare. 
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Vad hände 2018? 

Vi arrangerade fyra tävlingar under året; Vinterknäcket, Campusknäcket 

och Tjejknäcket, och Norrlandknäcket.  

Varje måndag förutom under juni, juli och augusti arrangerade sektionen 

gemensamma träningar med olika fokus och upplägg där den första 

måndagen varje måndag har varit bokningsbar.  

Vi har även testat att ha bokningsbara morgonpass. De bokningsbara 

passen har varit ett lyckat inslag som vi kommer fortsätta med 2019.  

En gemensam 3-dagars träningshelg arrangerade på hemmaplan samt ett 

träningsläger i Saxnäs.  

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

multisporttävlingarna Haglöfs Åre Extreme Challenge, som flera av våra 

sektionsmedlemmar deltog i, samt flertalet lokala multisporttävlingar, 

träng-triathlon och även singel-grens tävlingar som trail löpning, 

skidalpinism, längdskidor och orientering.  

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 2018 ca 30 000 kr. 

 

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

 

Organisation:  

Sektionen har under 2018 haft cirka 20 medlemmar. Det är framförallt Mats 

Forsberg som har lett träningarna, med hjälp från Donnovan Spencer. 

Sektionsstyrelsen bestod fram till årsskiftet 2018/19 av 

sektionsordförande Jessie Hedlund, kassör Henrik Näslund, 

damlagsansvarig Rebecca Bruun, herrlagsansvarig Herman Njaita. Richard 

Desiatnik var media ansvarig och varit engagerad som extra resurs. Under 

årsmötet i december 2018 valdes Herman Njaita in som ny ordförande och 

Mats Forsberg blev invald som herrlagsansvarig. 

 

Vad hände 2018? 

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

anmält ett lag och lånade in spelare från Stockholmslaget Attila Rugby. 

Tyvärr ställde inga av klubbens damer upp i turneringen, varken som eget 

lag eller inlånade till andra. Herrarna förlorade alla sina matcher och 

hamnade sist i gruppen. Delar av herrlaget var i Norge och spelade en 7-
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manna-turnering i Trondheim under september tillsammans med Oslo-

laget Blinderne. Inga damer följde med på turnering heller. 

För att locka mer personer till sektionen anordnades bokningsbara 

träningar under november och december månad. Detta var lyckat då vi fick 

in några nya att prova på rugby. Mats Forsberg och Rebecca Bruun var även 

på Dragonskolan och höll i en idrottslektion så att eleverna fick lära sig om 

rugby. 

Under hösten beställdes det in nya bollar, tacklings “pads”, tröjor och 

tandskydd för de pluspotten pengar som fanns kvar från 2017. 

 

Ekonomi:  

Omsättningen för 2018 var på 33 482 kr där majoriteten av intäkterna kom 

från bidrag. Resterande kostnader täcktes upp av medlemsavgifter och 

internt arbete bestående av kortkontroller. Utgifterna gick till framförallt 

inköp av utrustning och lokalhyra. Övriga kostnader bestod av 

anmälningsavgift till turnering 
 

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. Vi har även erbjudit och utfört Personlig Träning i 

simning (PT).  

 

Organisation:  

Simsektionen hade ca. 260st medlemmar under 2018. Sektionsstyrelsen 

bestod under året av sektionsordförande Örjan Olsson och kassör Jan 

Lundberg. Vi har fungerat som ledare i olika arbetsgrupper tillsammans 

med de andra tränarna. 

 

Vad hände 2018? 

Vi har deltagit på 10 bassängtävlingar under året med NM som det stora 

målet. Tyvärr så ställde sjukdomar till det för oss där så vi kom inte till start 

med de lagen vi ville.  Vi har haft flera representanter på utomhus tävlingar, 

Öppet vatten såsom vintersimmet i Skellefteå, Vansbrosimningen, Vansbro 

10K och Umeälvssimmet med flera fina resultat. 

På IKSU sport har vi erbjudit 15 ledarledda träningspass i veckan under 

vårterminen och 14 stycken per vecka under höstterminen. På Navet har vi 

haft två pass i veckan.  I Holmsund har vi haft 11 ledarledda träningar i 

veckan. Till detta tillkommer simskolans träningar. Utöver detta har vi hållit 

i crawl kurser och PT verksamhet. 
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Vi har inte arrangerat någon tävling under året. Den sportsliga framgång 

som stack ut under året var att Gustav Wigren placerade sig på 3:e plats i 

tävlingen på 10 kilometer, Vansbro 10K. 

Vi har också genomfört lyckade träningsläger på hemmaplan och i Hemavan 

under året som gått.  

  

Ekonomi: 

Under året omsatte sektionen ungefär 543,000 
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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 2018 drygt 50 

sektionsaktiva medlemmar. 

 

Vad hände 2018? 

Squashstegen är sektionens ständigt pågående motions och 

tävlingsturnering. Under 2018 var drygt 50 spelare aktiva i stegen. Stegen 

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

fyra högsta poolerna i stegen var automatiskt uttagna till lagträningarna på 

tisdagar och torsdagar. 

 

Under alla söndagar under våren och hösten bedrev sektionen 

instruktörsledd squashträning. Söndagssquashen är öppen för alla IKSU:s 

medlemmar som en bokningsbar medlemsaktivitet. Ett separat tjejpass på 

söndagar har varit mycket uppskattat. Under hösten genomfördes även ett 

utbildningstillfälle kring squashregler som också var 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 2018 spelade IKSU squash i 

division 2 och slutade på en tredje plats.  

Under hösten och våren anordnades även de populära motionstävlingarna 

på en vardagskväll. 20-talet spelare tävlade båda gångerna. 

 

Ekonomi:  

Sektionen omsatte under 2018 ca: 70 000 kr. 

 

Sektion: IKSU volleyboll 
Säsongen 2017/18 spelar vi volleyboll med två damlag. Ett lag i division 1 

och två lag i division 3. Säsongen 2018/19 har är vi representerade med ett 

lag i Div1 och ett lag i Div2 

 

Organisation:  

Under året bestod sektionen av ca. 31st sektionsmedlemmar och med en 
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sektionsstyrelse bestående av ca. 7st. Minna Vihtari var 

sektionsordförande och Robert Cajander sektionskassör och övriga 

sektionsledamöter med olika ansvarsområden inom sektionen 

 

 

Vad hände 2018? 

Matcher: Vi slutade trea i Div 1 Norra, fyra i Division 3 med IKSU B och sjua 

med IKSU C i Division 3. När säsongen 2018/19 startade under hösten 2018 

så hade vi ett lag i Div1 och ett lag i Div2. Div1 laget inledde säsongen 

strålande med bara vinster.  

Träningar: Div 1 tränade fyra gånger i veckan med boll plus ett styrkepass. 

Division 3 tränade två gånger i veckan. 

Sektionen anordnade även arrangemangen Paltcupen (seniortävling) och 

Luciacupen (Ungdomsturnering) som i vanlig ordning lockade till sig flera 

tävlande lag. 

Sportsliga prestationer: Förutom framgångarna i seriespelet så deltog vi i 

kvalet till Ungdoms SM och blev fyra. I Junior SM kvalet blev vi tvåa och 

kvalificerade oss till SM men tyvärr fick vi dra oss ur på grund av spelbrist.  

 

Ekonomi:  

Ungefärlig årsomsättning ca 300 000 kronor. 
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