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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 
 

Ulf Widmark 
Tidigare ledamot i IKSU:styrelse 

Staffan Ling 
IKSU-medlem 
 

Josefina Eiremo 
Tidigare innebandyspelare IKSU 

Ann-Christin Bard Sandström 
Tidigare ledare inom IKSU alpin 

Iza Rydfjäll 
Tidigare innebandyspelare IKSU 
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Ordförande har ordet 
 
 Vi jobbar ständigt för att bli bättre och kunna erbjuda bättre träning, 
friskvård, och andra hälsotjänster till våra medlemmar. Förra året var inget 
undantag och jag kan konstatera att allt det hårda arbete som lagts ner har 
burit frukt. Under de första månaderna i år har vi slagit nytt rekord i antal 
medlemmar! Det är oerhört glädjande att se hur vår verksamhet, som vi alla 
är stolta över, också uppskattas och utnyttjas av allt fler Umeåbor. 
Att vi har ungefär lika många besökare som Skansen per år ställer 
naturligtvis också krav på hur vi arbetar med underhåll, reparationer och 
förbättringar. Under 2020 kommer vi därför bland annat att fokusera på att 
förbättra helhetsupplevelsen av våra lokaler. Ett annat steg i detta arbete 
är det planerade bytet av verksamhetssystem som kommer att förbättra 
våra processer och möjliggöra ett ännu aktivare arbete med att skapa så 
stor medlemsnytta som möjligt. 

Vilka andra utmaningar som väntar under det kommande året återstår att 
se. Men jag är säker på att vi kommer att möta dem med samma positiva 
inställning och samma anda som vi alltid gjort, det som vi brukar kalla 
IKSU-hjärta. 

 
 
 
Anders Rebbling, ordförande IKSU  
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VD/Sportchef har ordet 
 
Året då medlemsutvecklingen sköt fart! 
2019 var året då vi återigen bröt en trend. Oj, vad det sköt fart under våren. 
Nya medlemmar strömmade till alla våra anläggningar under hela året. I 
slutet av 2019 kunde vi summera till 21 633 medlemmar. Vi lyckades nå ett 
mycket tufft mål! Inte bara klätterhallen ligger bakom medlemsökningen, 
IKSU spa uppvisar ”all time high” med sina 4 708 medlemmar. Förutom det 
fina konceptet och miljön på IKSU spa bidrar renoveringar och införandet av 
”Träna tillsammans kortet” till ökningen. 
Besökarna strömmar till klätterhallen. Under höstsäsongen hade vi under 
nästan alla veckor mellan 3000 och 3500 besökare i hallen! Vi har under 
hela året levererat kurser i grönt och rött kort så att alla som vill ska kunna 
klättra. Under hösten startade vi också upp barn och ungdomsgrupper som 
är mycket populära. 
 
På IKSU sport renoverades äntligen ett stort omklädningsrum i anslutning 
till simhallen. Att stänga och renovera omklädningsrum är ofta bökigt och 
stökigt och vi får mycket kritik under tiden. Vi kämpar med att göra det så 
bra som möjligt för er medlemmar under byggstöket men självklart är det 
aldrig välkommet med byggdamm. Så glada vi alla var när det under hösten 
äntligen var över! 
 
En ansiktslyftning i entréhallen på IKSU sport samt delar av korridorer i 
källaren är också genomfört under året. Pergolan med inchecknings- och 
informationsdiskar samt de färgglada figurerna på väggarna och i taket har 
nog inte undgått någon. Skyltprogrammet uppdaterades för att göra det 
enklare att hitta i huset. Fortsättning på detta kommer vi att se under 2020. 
 
”En förening i världsklass” 
Vi har haft en mängd sportsliga framgångar i vår förening under det gångna 
året. Året startade med att vårt framgångsrika innebandylag bärgade 
guldet i Champions Cup efter att ha besegrat tjeckiska Vitkovice med 8 - 3. 
Dessutom hade vi 7 spelare med i Innebandy VM som kom hem med ett 
guld! Under året erövrades en rad SM medaljer av valörerna guld, silver och 
brons. De sektioner som bidrog till dessa var IKSU fitness, IKSU beach och 
IKSU kampsport. Så duktiga idrottare vi har att vara stolta över! 
 
 
”IKSU – en unik förening” 
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 
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ungdomar och som hela tiden har våra kärnvärden i fokus. Många är 
intresserade av IKSU och följer vår framfart. Att vi lyckats behålla den 
familjära föreningskänslan samtidigt som vi blivit en ”stor” förening och 
bedriver affärsverksamhet med välskött ekonomi väcker beundran hos 
många. Vad är förklaringen till framgången? Svaret känns självklart: 
passion, engagemang, kompetens och hårt arbete tillsammans! 
 
”IKSU in i ett nytt decennium” 
År 2020 har rivstartat, minst sagt. Den sista januari hade vi 2 000 fler 
medlemmar jämfört med samma tid förra året! Fokus är att jobba hårt med 
underhållet på samtliga anläggningar. Slitaget ökar ju fler vi blir och det är 
viktigt att vi erbjuder fräscha och rena miljöer. Under sommarhalvåret får vi 
också se en del renoveringar, bland annat simhallen på IKSU sport ska få en 
relativt genomgripande renovering. På IKSU spa ökar vi aktivitetsytorna för 
träning genom att ta i bruk ytor som använts till annat. Även tillskott av 
utrustning sker på alla anläggningar. 
Vi anpassar och utvecklar våra gruppträningspass kontinuerligt så att alla 
ska få plats och ser till att det finns ett relevant utbud. Det är nog inte 
många aktörer som har fler än ca 490 klasser per vecka! 
 
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 2020! 
 
 
Umeå i mars 2020 
Margareta Ericsson Lif 
Sportchef/VD 
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Gruppträning 
Under högsäsong erbjöd vi ca 480 gruppträningspass per vecka, fördelat på 
våra tre anläggningar. Beläggningen var under året högre än 2018. Ökningen 
märktes tydligt även under lågsäsong (sommar och jul) där beläggningen 
vissa veckor var så hög att vi hade svårt att tillgodose behovet. Under 
sommaren anställde vi för första gången två sommarvikarier på 75% tjänst 
som förutom att leda pass också höll ordning i träningslokalerna under 5 
veckor var. 
 
2019 lades stort fokus på att se och bekräfta våra instruktörer både genom 
kvalitetssäkringar, fortbildningar, träffar och förbättrad service till exempel 
via vår gruppträningssupport. Vår årligen återkommande Inspirationsdag 
genomfördes för första gången som en intern medlemsdag. Ett koncept 
som blev mycket lyckat. Gruppträningen var också engagerade i den 
mycket uppskattade familjedagen på IKSU sport som genomfördes för 
första gången på anläggningen. I övrigt hölls i vanlig ordning en rad årligen 
återkommande instruktörs- och medlemsaktiviteter.  

Gym och Personlig träning 
Under året har vi inte gjort några större förändringar i gymmen, utan 
enstaka nya maskiner har tillkommit samt en del utrustning har 
kompletterats eller bytts ut. På IKSU sport har nya förvaringslösningar varit 
ett fokusområde för att förbättra upplevelsen av ordning och reda bland 
utrustningen. Vi har även arbetat med att effektivisera arbetet med 
förebyggande underhåll av maskiner och utrustning. Medlemmarnas behov 
i gymmen förändras kontinuerligt och vi har påbörjat ett arbete med att se 
över hur träningsytorna kan användas för att möta framtida behov.  
 
IKSU tillsammans träningsvägledningar har ökat med ca 50 % jämfört med 
2018. En anledning är att IKSU tillsammans från och med september även 
finns på IKSU spa. Antalet Träningsintroduktioner har minskat de senast 
åren. Vi har därför börjat se över vad vi behöver förändra för att hjälpa nya 
medlemmar att komma igång med sin träning. Antalet bokade tillfällen för 
personlig träning har minskat något i år eftersom vi hade färre personliga 
tränare på plats samt att de arbetat med andra uppgifter i organisationen. 
Däremot har den beläggningsgraden ökat för de personliga tränarna. Några 
av personliga tränarna har även fysioterapi och massage i sin tjänst, vilket 
bidragit till den ökade beläggningen. Tillsammans med personalen inom 
IKSU:s fysio har de personliga tränarna fokuserat på en gemensam metodik 
hur de ska kunna hjälpa klienterna med sin målsättning, och därmed få 
klientmötet mer värdeskapande.   
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Klättring 
Antalet besök till klätterhallen Lofoten har överträffat våra förväntningar 
under året med totalt ca 100 000 besök under 2019. Under högsäsong hade 
vi i snitt 2 700 besök per vecka, medan sommarmånaderna hade i snitt 1 
300 besök/vecka. Vi har fortsatt utveckla och utvidga vår verksamhet inom 
klättringen. Vi har under 2019 haft två tillfällen för auktorisering av 
inomhusinstruktörer, vilket har möjliggjort att vi själva kan utbilda nya 
topprepsinstruktörer, samt att vi kan hålla fler ledkurser. Vi har fortsatt 
hålla 2 topprepkurser per vecka (73 st totalt med ett snitt på drygt 8 
personer i varje kurs) och även haft en ledkurs i veckan (36 st totalt med ett 
snitt på drygt 4 personer i varje kurs).  
 
Vi har utbildat barn- och ungdomsledare vilket gjorde att vi kunde starta 
barngrupper under hösten. Grupperna fylldes snabbt och vi startade 
dubbelt så många som vi tänkt. I nuläget rymmer vi totalt 48 barn på 4 
grupper i åldrarna 7–12 år. I november anordnade sektionen IKSU klättring 
Novemberdraget, en bouldertävling som ingår i Norrlandskuppen.  Vi har 
haft stort intresse från skolor och företag för prova-på bokningar.  

Bollsporter och golf 
2019 arrangerades bokningsbara bollpass i innebandy, fotboll, basket, 
volleyboll och beachvolleyboll. Tillgängligt att boka fanns också ledarledda 
bollpass inom squash, beachvolley och basket. Bollsportsverksamheten 
engagerade många och resulterade i över 10 000 bokningar. Under året 
bokades badminton-, squash- & beachvolleybollplaner flitigt, framförallt 
under kvällar och helger.  

Golfsimulatorerna fortsätter att erbjuda golfare teknikträning under 
vintertid, beläggningen är störst framförallt mellan november-april.  

Simning, simskola och babysim 
Simning var en uppskattad aktivitet även under 2019, 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 minisim på IKSU sport. Under 
2019 avvecklades babysim för de allra yngsta barnen dels på grund av 
svårighet att få tag på instruktörer och dels för att minska risken för 
föroreningar i vattnet. Vid tre tillfällen under året startade nya 
kursomgångar med 17 grupper simskola och 3 grupper minisim. Inom 
simskola fanns fem olika nivåer och på minisimmet tre. Under året har vi 
regelbundet genomfört kvalitetssäkringar och utvecklingssamtal med 
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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. 
 

iTrim viktminskningsprogram 
Året inleddes med en lyckad och välbesökt kickoff. Vi hade ett lägre inflöde 
under våren och jobbade därför med information, föreläsningar och värva-
vän- kampanjer. Under maj månad tog Frida över teamledarrollen för Lina 
som gick på föräldraledighet. Den månaden startade också planeringen 
inför öppningen av Itrim på IKSU spa. Inför Blodomloppet bildades ett Itrim 
lag som erbjöds löpträffar för förbättring av löpteknik. Hösten började 
starkt med tre gruppstarter under augusti och september, två gruppstarter 
på IKSU sport och en på IKSU spa. Under november startade vi ytterligare 
en Itrim grupp på IKSU spa. Under året påbörjade 98 personer Itrim-
programmet med fördelningen IKSU sport 72 och IKSU spa 26. Av dessa var 
68 personer redan IKSU-kort medlem och 30 var helt nya, dvs de var inte 
medlemmar med IKSU-kort när de påbörjade programmet. 

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. 
 
Verksamheten har under året haft stor efterfrågan på massage och för att 
möta efterfrågan har personal som varit timanställd övergått till 
månadsanställning. Vid medlemskvällen i oktober erbjöd terapeuterna 
minibehandlingar och miniprodukter för att marknadsföra hud- och spa 
verksamheten samt för att höja spakänslan. Under november månad 
besökte terapeuterna Yasuragi och Skeppsholmen Spa i Stockholm för 
inspiration och teambuilding. Vid båda anläggningarna fanns relaxfåtöljer 
med inbyggd rogivande musik och gungrörelser, en mycket uppskattad 
spaaktivitet av deras spagäster. Under december månad kompletterade vi 
därför vårt utbud på IKSU spa med dessa relaxfåtöljer. Studiebesöket gav 
också nya tankar kring sparitual. 
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IKSU:s fysioterapi  
Ekonomiskt har året varit positivt och verksamhetsresultatet är bättre än 
budget både intäkts- och kostnadsmässigt. Två nya terapeuter har stärkt 
upp teamet, massageterapeut Camilla Åström och fysioterapeut Sanna 
Vikberg, två nyförvärv som bidragit till bredd och spets. Under året har även 
träningsytan Oslo färdigställts helt och används nu för PT och fysions 
dagliga arbete. Renovering har även genomförts av väntrummet som 
inbjuder våra klienter till en grön, hållbar och social mötesplats. 
Arbetsmetodik, stödsystem och rutiner har utvecklats så att verksamheten 
klarar av att möta en fortsatt efterfrågan från privata klienter, företag och 
andra intressenter. Vi har investerat i ny medicinskteknisk utrustning. Från 
och med 2019 kan samtliga fysioterapeuter visa upp en 
kompetensutveckling i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT).  
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Sportsliga prestationer 2019 
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. 
 

Linnea Jonsson IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 
Amanda Delgado 
Johansson IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Ellinor Berling IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Tova Eriksson IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Sandra Svärd IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Maja Viström IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Louisa Turton IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Jonna Stenvall IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Cornelia Fjellstedt IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Isa Jonsson IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Alice Granstedt IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Emelie Wibron IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Oona Kauppi IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Veera Kauppi IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Sofia Joelsson IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Emelie Engström IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Lovisa Hedin IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 
Malgorzata 
Kulczycka IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Emelie Fällman IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

Myra Aggestål IKSU innebandy Champions Cup Guld Dam 

     

Myra Aggestål IKSU innebandy VM Guld Dam 

Cornelia Fjellstedt IKSU innebandy VM Guld Dam 

Sofia Joelsson IKSU innebandy VM Guld Dam 
Amanda Delgado 
Johansson IKSU innebandy VM Guld Dam 
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Emelie Wibron IKSU innebandy VM Guld Dam 

Oona Kauppi IKSU innebandy VM Brons Dam 

Veera Kauppi IKSU innebandy VM Brons Dam 

     
Elsa Sörman 
Paulsson IKSU fitness SM styrkelyft Brons Styrkelyft -63kg 
Elsa Sörman 
Paulsson IKSU fitness SM styrkelyft Silver Bänkpress -63kg 

Piotr Jablonski IKSU fitness SM styrkelyft Guld Bänkpress -83kg 

     

Marianne Tynelius IKSU fitness SM Fitness Five Guld Damer -60kg 

Marianne Tynelius IKSU fitness EM Fitness Five Silver Damer -60kg 

     

Ewelina Granberg IKSU beachvolley SM Beachvolley Guld U20-JSM 

Mathilda Granberg IKSU beachvolley SM Beachvolley Brons U18 

Felicia Granberg IKSU beachvolley SM Beachvolley Silver Dam Senior 

Karin Lundqvist IKSU beachvolley SM Beachvolley Silver Dam Senior 

Sofia Wahlen IKSU beachvolley SM Beachvolley Guld Dam Senior 

Robin Hedman  IKSU beachvolley SM Beachvolley Guld U18 Mixed 

Mathilda Granberg IKSU beachvolley SM Beachvolley Guld U18 Mixed 

     

Klaus Ncuti IKSU kampsport 
SM JuJutsu 
fighting Guld 85kg 

Klaus Ncuti IKSU kampsport 
SM JuJutsu 
fighting Brons 94kg 

Karl Dahlgren IKSU kampsport 
SM JuJutsu 
fighting Guld 69kg 

Emil Petersson IKSU kampsport 
SM JuJutsu 
fighting Brons 77kg 

Leif-Robin Eriksson IKSU kampsport 
SM JuJutsu 
fighting Brons 94kg 

Anton Åberg IKSU kampsport SM BJJ Brons 82,3kg 
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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:  
IKSU alpin vill förmedla skidglädje till våra resenärer genom att arrangera 
skidresor till ett lågt pris med god kvalité och hög service 
 
Vad hände 2019: 
Vi började året med att åka till Hemavan i 4 dagar på Student Ski, med 350 
resenärer. I slutet av februari åkte vi på en mindre och mer exklusiv resa 
med två minibussar till Borgafjäll med 16 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. Detta var en uppskattad 
resa och vi fick mycket positiv feedback. I mitten av mars åkte vi på 
ytterligare en mindre resa, med två minibussar till Kittelfjäll. Vår sista resa 
för säsongen var till Björkliden/Riksgränsen i början av maj.  
I slutet av november anordnade vi traditionsenligt Snömässan, som under 
2019 dock gjordes om till två separata event. Vi hade ett event för köp- och 
säljmarknad på IKSU sport, och ett event för biljettsläpp till våra resor på 
Sjöbris, där även en föreläsare deltog. Dessa evenemang är mycket 
betydelsefulla för vår ekonomi och något vi kommer att fortsätta utveckla 
till verksamhetsår 2020. Vi avslutade år 2019 med en resa till Hemavan 
under luciahelgen. 
 
Ekonomi: 
För att sprida ut våra kostnader för klädinköp på ett bättre sätt valde vi 
under verksamhetsåret att köpa in skidställ som kommer att skrivas av 
under 3 år, med start 2020. Under verksamhetsår 2019 omsatte IKSU alpin 

omkring 1,25 miljoner kronor. 
 
 

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 Norrbotten och det andra herrlaget bedriver träningsverksamhet. 
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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 2019 hade sektionen cirka 60 medlemmar. 
Styrelsen 2019 bestod av Maria Larsson, sektionsordförande, Matteus 
Tesfu, sektionskassör, Josefin Hellberg, sektionskassör, Tommy Mediavilla, 
sektionsstyrelseledamot och Avichai, sektionsstyrelseledamot. 
 
Vad hände 2019:  
Under 2019 deltog både herr- och damlag i seriespel i division 2 Norrbotten. 
Både dam- och herrlaget hade under året stora sportsliga framgångar där 
de vann serien för säsongen 2018/2019. Inför säsongen 2019/2020 
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 2019 cirka 97 000 kronor. Huvuddelen av intäkterna 
kommer från medlemsavgifter från sektionsaktiva. Vi utförde även arbete 
som kortvakt, sälja restaurangchansen samt hjälp vid arrangemanget för 
Brännbollsyran 

 
 
Sektion: IKSU beachvolley 
IKSU beachvolley bedriver tävlings-och träningsverksamhet på elit-och 
breddnivå för spelare i åldern 10 till 50 år 
 
Organisation: 
2019 hade vi ca 130 sektionsmedlemmar varav ca 60 deltog i vår 
träningsverksamhet och 121 hade tävlingslicens. Styrelsen bestod av: 
Daniel Eriksson (Sektionsordförande), Linda Hjortborg, Sanne Kjernholm, 
Emelie Hjelte, Caroline Åström, Stina Kalén, Isac Ersare, Elvira Carstedt 
och Terese Robertsson. Anna Lundström har agerat controller under 2019 
års styrelsearbete.   
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Vad hände 2019:  
Under 2019 hade vi fem herr-och dam seniorträningsgrupper under 
vårterminen, och fyra respektive fem seniorträningsgrupper för herrar och 
damer under hösten. Hela året bedrevs ungdomsträning i en mixad 
träningsgrupp. Utöver dessa grupper fanns särskilda satsningsgrupper för 
spelare med ambitioner att delta i SM och Swedish Beach Tour. 2019 
arrangerades sju Challengerturneringar, sex Openturneringar, tre 
mixturneringar och en ungdomsturnering. Ett tourstopp på Swedish Beach 
Tour i Umeå anordnades av sektionen 5-7 juli, med 16 tävlande lag.  
 
Den största sportsliga framgången nådde David Åhman i och med en tredje 
plats på en world tour tävling. Flera spelare har tävlat på internationella 
touren i år, exempelvis i Norge och Turkiet. Under 2019 har vi haft många 
fina placeringar och resultat under SBT. Felicia Granberg/Karin Lundqvist 
3:e plats i Umeå, vinnare i Göteborg och på tourfinalen i Nyköping. Sofia 
Wahlén kom 3:a i tourfinalen och 2:a i Kalmar. Björn Berg tog sig till 
semifinal i tourfinalen. Vi hade många topplaceringar på SM både i 
seniorklassen och i U17, U18, U19, Junior och veteran. I damernas 
seniorklass gick både första och andra plats till IKSU-spelare.   
 
Ekonomi: 
Sektionen omsatte 2019 knappt 630 000kronor. 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. 
 
Organisation: 
Under året hade sektionen 9st. sektionsmedlemmar 
Sektionsstyrelsen bestod av: Simon Brändström (sektionsordförande), 
Jonatan Elgh (kassör), och ledamöterna Mikael Samuelsson, Malin 
Forsberg, Jonas Tobiasson, Oskar Hörnlund, Fredrik Sahl, Johan Anudsson, 
Joel Grundelius. 
 
Vad hände 2019:  
Under 2019 anordnade vi 5st olika cuper under året (Förcupen, juni, juli, 
augusti och septembercupen). Vi försökte också anordna en serie men 
vädret var så ostadigt på våren vilket gjorde det svårt att få lag som ville 
vara med. Vi har under året fått några nya unga lag som är med på våra 
cuper vilket alltid är roligt. 
Ekonomi: 
Vi omsatte kring 16.000kr under 2019 
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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 2019 hade IKSU fitness 35 st. sektionsaktiva medlemmar. 

Styrelsen bestod under 2019 av: David Hansson (Sektionsordförande), 
Viktor Lundquist (Sekreterare/Vice sektionsordförande), Simon Åström 
(Kassör), Erik Lundegård (Ledamot), Amanda Hansson (Ledamot). Inför 
kommande år ser styrelseuppsättningen ut på samma sätt. 

Vad hände 2019: 
Sektionen anordnade den årligt återkommande tävlingen Athletic Umeå. 

Två mindre tävlingar hölls i styrkelyftgrenarna marklyft och benböj. 
Vi ansvarade även för ett bokningsbart teknikpass i marklyft som 
fick väldigt goda recensioner  

Marianne Thynelius, som tävlar inom Fitness Five på elitnivå och tog guld 
på SM under året.  

Piotr Jablonski och Elsa Sörman Paulsson tävlade på SM i både klassiskt 
styrkelyft och bänkpress under 2019. Båda presterade på högsta nivå. 
Piotr vann guld i viktklassen -83kg i bänkpress. Elsa vann silver i 
bänkpress och brons i klassisk styrkelyft i viktklasserna -63kg. 

Det var 11 deltagare från sektionen som tävlade på DM i styrkelyft I 
Umeå. Några prestationer som sticker ut lite extra från tävlingen var 
Marianne som kom på första plats på DM och kvalade till master SM. 
Jenni som vann bästa overall junior på DM och kvalade till junior SM. 
Elsa vann overall senior på DM och kvalade till senior SM och Rasmus 
som kvalade in till bänkpress SM. 

 
I övrigt under året, så slutförde sektionen sitt arbete med att ansluta sig till 
Svenska Styrkelyftsförbundet. Sektionen engagerade sig också under året i 
arbetet 100 % ren hård träning. Detta för att främja en ren idrottskultur. 
Sektionen anordnade en bänkpresstävling på IKSU sport under 
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antidopingveckan och samtidigt spred budskapet om vikten av att träna 
rent. 

Ekonomi: 
Under 2019 omsatte sektionen ungefär 74 000 kr. Största inkomst består 
i städuppdraget och medlemmarnas sektionsavgift. En stor del av 
utgifterna är tävlingslicenser, resebidrag och anmälningsavgifter till 
tävling i styrkelyft. 2020 kommer den största utgiftsposten troligen vara 
licenser, tävlingsbidrag och transport till tävlingar i styrkelyft där 
majoriteten tävlar. 

 

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 består av 41 aktiva ledare, varav 13 är nya för året. Dessa 
verkar 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.  
 
Styrelsen består av sektionsordförande Moa Wahlström, sekreterare Sofie 
Ahlberg, ekonomiansvarig Anton Widlund, TRIM-ansvarig Elias Marklund, 
PR-ansvarig Theo Berggren, materialansvarig Per Uneby, 
ledarrekryteringsansvarig Sara Lindhagen och Sarekansvarig Gustav 
Järvenson.  
 
Vad hände 2019:  
Under året genomförde sektionen 23 turer och hade 2 inställda, då på grund 
av dåligt väder. Turerna var bland andra toppturer, forspaddling, 
glaciärvandring, hundspann och vandringar i fjäll och Umeås närområde. Vi 
ordnade också föreläsningar på IKSU för att inspirera och utbilda i 
friluftsfrågor. Ledarna utvecklade under året sin kompetens inom sjukvård i 
vildmark och turande på vinterfjäll. 
Styrelsen arbetade med att utveckla Sarekansvaret och dess koppling till 
sektionen. Även arbetet att uppdatera våra rutiner så att de följer 
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Konsumentverkets rekommendationer påbörjades. 
 
Ekonomi: 
IKSU frilufts ungefärliga omsättning var 680 000 kronor.  
 

Sektion: IKSU innebandy 
Sektionen bedriver elit- och utvecklingsverksamhet i innebandy för damer. 
Sektionen var under året 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 spelade i Allsvenskan Norra. 
Sedan 2017 tillhör Rullstolsinnebandy också sektionen. 
 
Organisation: 
Sektionen har flera välfungerande arbetsgrupper som jobbar i samband 
med matcharrangemang. De finns huvudansvariga för samtliga lag och 
verksamheter. Sektionen med Håkan Björck som ordförande och Ulrich von 
Pawel-Rammingen, som ansvarade för IKSU ungdom, jobbade nära IKSU:s 
supportorganisation. Johan Jocke Sjöström är klubbchef och Christoffer 
Suominen General Manager för IKSU Innebandy. 
Antal sektionsmedlemmar är ca 75. 
 
Vad hände 2019:  
Iksu Ungdom/Iksu nådde fin framgång och blev svenska mästare för DJ17 
på Innebandyfesten i Växjö. IKSU elit vann Champions Cup i början av året 
och nådde semifinal i SM slutspelet. IKSU ungdom placerade sig som tvåa i 
Allsvenska Norra. Laget deltog i kvalspelet till SSL där det dock blev förlust 
mot IBF Falun. IKSU spelare återfanns i såväl det svenska, finska och 
polska A-landslaget, samt i det svenska U19 landslaget och i Västerbottens 
distriktslag för flickor 16. Sektionen organiserade Sportscampen för 
ungdomar mellan 9 - 14 år under höstlovsveckan. Under andra halva av året 
har samarbetet med Team Thorengruppen fördjupats och all verksamhet 
kring IKSU ungdom har flyttas över till Team Thorengruppen. Laget spelar 
säsongen 19/20 under namnet Thorengruppen IBK i Allsvenskan Norra och 
allt samarbete med IKSU sker via samarbetsavtal. Sektionen jobbade under 
året med upprustning av matcharenan ”Helsingfors” med ombyggnad av 
läktare, utrymme för media och musikbås. Sektionen fortsatte med arbetet 
att bygga en hållbar organisation kring elitverksamheten för att kunna 
bedriva långsiktig verksamhet inom IKSU.  
 
Ekonomi: 
Omsättning för 2019 har varit ca 2,3 milj 
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Sektion: IKSU kampsport 
Sektionen bedriver tränings- och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar 
och vuxna. Våra idrotter är sport ju-jutsu, brasiliansk jiu-jitsu, judo och 
submission wrestling och karate. 
 
Organisation: 
Antal sektionsmedlemmar: 350 
Sektionsstyrelse: Maria Nordberg (sektionsordförande), Emil Petersson 
(kassör), Gunnar Andersson, Lisa Modin, Karl Dahlgren, Alva Östman, 
Fredrik Hellström 
Övriga: Ca 40 ideellt engagerade ledare. Två arvoderade ledare som arbetar 
deltid med verksamhetsutveckling och administration. 
 
Händelser 2019: 
Under 2019 såg vi en härlig träningspepp och kampsportsmattan var minst 
sagt välbesökt. Träningsmöjligheterna utökades med karate som en ny 
sport och även med fler icke-tränarledda pass. 
Antalet evenemang ökade också. En nyhet var sparringläger i BJJ och ett 
annat var NJJL matchup, ett koncept för mindre tävlingar i jujutsu. Totalt 
arrangerade sektionen nio träningsläger och fyra tävlingar. Under 
sommaren erbjöd vi återigen gratis träning till ungdomar på Sommarmattan 
som genomfördes med stöd av Idrottslyftet (Svenska Budo & 
kampsportsförbundet, Svenska Judoförbundet, Sveriges Akademiska IF), 
Umeå kommun och Västerbottens IF. 
Barnens träningsläger fick ett nytt inslag i form av “Yngre träningssnack”. 
Aktiviteten utvecklades i sektionen under året för att ge barnen möjlighet 
att diskutera och påverka träningen. Även detta utvecklingsprojekt 
genomfördes med stöd av Idrottslyftet från Svenska Budo & 
kampsportsförbundet. 
Under året tog vi flera mästerskapsmedaljer och på SM i Brasiliansk Jiu-
jitsu blev det ett brons genom Anton Åberg. På SM i Jujutsu Fighting gjorde 
vi återigen fina resultat med flera medaljer: Klaus Ncuti (guld -85 kg, brons i 
-94 kg), Karl Dahlgren (guld -69 kg), Leif-Robin Eriksson (brons -94 kg), Emil 
Petersson (brons -77 kg). 
 
Ekonomi: 
Sektionens omsättning 2019 var ca. 950 000kr 

 
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 
tävlingstradition med medaljer och utmärkelser från både svenska och 
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internationella tävlingar, inklusive SM, EM och VM. 
 
Organisation: 
Under 2019 var vi ca 20 sektionsmedlemmar. Sektionsstyrelsen bestod av: 
Erik Sandström (ordförande), Jonas Karlberg (kassör), Erik Samuelsson 
(ledamot), och Carl Papworth (suppleant). 
 
Vad hände 2019:  
Året började med att sektionens medlemmar deltog vid ett träningsläger i 
Skellefteå, som arrangerades av Shimbukan och leddes av en utav världens 
mest välkända västerländska kendoutövare, Nya Zeeländaren Alex Bennett. 
Förutom att ha tränat och lärt ut kendo i över 30 års tid har Alex forskat om 
Budo och japansk kultur och jobbar idag aktivt med att främja kendo. Under 
tre tuffa dagar tränade och umgicks sektionens medlemmar tillsammans 
med utövare från runtom Europa och världen. I sedvanlig ordning 
avslutades träningslägret med en kort men intensiv träningssession 
utomhus i snö, något som är ovanligt, med tanke på att sporten utövas 
barfota. Med motivationen i topp efter träningsläget drog sektionens 
ordinarie träningstillfällen igång och fortsatte under hela året. 
Våren avslutades med Norrländska Mästerskapen i Kendo, en årlig 
vänskapstävling mellan Norrlands alla kendoklubbar för att introducera nya 
och oerfarna medlemmar till att tävla och döma. I år arrangerades tävlingen 
i Skellefteå.  
 
Under hösten deltog sektionen vid Svenska Mästerskapen i Kendo, som 
hölls i Stockholm.Året avslutades med ett träningsläger i Skellefteå för de 
norrländska klubbarnas nybörjare. I samband med lägret arrangerades 
även ett graderingstillfälle där flertalet av sektionens nya medlemmar 
deltog och tog sina första kendograder. 
 
Ekonomi: 
Under året omsatte sektionen ungefär 50 000 SEK. 
 
 

Sektion: IKSU klättring 
IKSU klättring arrangerar både tävlingar och resor till lokala tävlingar. 
Sektionen anoprdnar också events, workshops och träningar som strävar 
efter en god och säker miljö. Under sommarhalvåret söker vi oss även 
utomhus och åker till närliggande klättring men även på längre resor. 
 
Organisation: 
Under 2019 var Henrik Norin ordförande och Viktor Svartling kassör i 
sektionen. Då stora delar av styrelsen antingen flyttade eller ville trappa 
ner kallades till ett extra årsmöte i september. Under årsmötet i september 
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avgick Henrik och Viktor sina roller och istället blev Filip Björnfot 
ordförande och Lukas Andersson kassör. Engagemanget i sektionen fick en 
nytändning och antalet styrelsemedlemmar ökade till 15st. Olika 
kommittéer bildades för bl.a. tävlingar, event, PR och resor. Antalet 
sektionsmedlemmar ökade 2019 från 120 till 198. 
 
Vad hände 2019:  
Under året arrangerades främst novemberdraget med 240 deltagare, men 
även mindre tävlingar såsom bouldermarathon och nybörjartävlingar. Vi 
arrangerade även resor till samtliga tävlingar i Norrlandscupen. 
Måndagsklättringen pågick hela året med samtliga pass fullbokade. Mer 
träning har getts via Workshops och teknikkurser. Mer sociala event som 
Discoklättring, lördagshäng och filmkvällar har gett ökad gemenskap i 
sektionen. 
 
Ekonomi: 
Sektionens omsättning under 2019 var ungefär 205 000kr 
 
 

Sektion: IKSU längdskidor 
IKSU Längdskidor bedriver träningsverksamhet med fokus på att sprida 
skidglädje till såväl nybörjare som elitmotionärer i Umeå med omnejd. 
Genom våra traditionsenliga ”onsdagsträningar” erbjuder vi högkvalitativ 
teknik- och intervallträning till våra sektionsmedlemmar under hela året 
med undantag för ett sommaruppehåll. Utöver träningarna varje vecka så 
arrangerar vi ett höstläger på hemmaplan som är helt kostnadsfritt för 
sektionsmedlemmarna och ett försäsongsläger på snö i Saxnäs till 
självkostnadspris. Vidare håller vi i en Vasaloppskväll för att förmedla 
värdefulla erfarenheter till våra medlemmar som ska åka Vasaloppet och 
två vallakurser med olika svårighetsgrader för att förmedla kunskap om 
vallning, skidans uppbyggnad och struktur. Sist men inte minst kan nämnas 
att vi under två lördagar under februari/mars håller till på 
Mariehemsängarna där vi erbjuder fästvalla, blåbärssoppa och en trevlig 
pratstund till förbipasserande skidåkare. Vårt fokus är alltid att erbjuda 
god kvalitét till ett förmånligt pris för de som vill åka längdskidor i Umeå.  
 
Organisation: 
Vi hade 61 sektionsmedlemmar under året och sektionsstyrelsen bestod av; 
sektionsordförande Astrid Niva-Lindmark, kassör Matilda Niemi, 
sekreterare Amanda Mattsson, medlemsansvarige Karl Hjalmarsson och 
medieansvarig Lina Åslund. David Thorell, fd ordförande har varit med 
under hösten som stöd till den nya styrelsen.  
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Vad hände 2019:  
Tävlingar: Våra medlemmar ställde upp i diverse långlopp runt om i Sverige, 
däribland Vasaloppet. 
Träningar: Vi genomförde skid- och barmarksträningar en gång i veckan, 
varje onsdag under året med undantag för ett sommaruppehåll juni-
augusti. Vi arrangerade också några olika bokningsbara arrangemang för 
föreningens medlemmar såsom två vallakurser (nybörjarkurs + avancerad), 
två tillfällen på Mariehemsängarna där vi från sektionen erbjöd enklare 
vallaservice och blåbärssoppa till förbipasserade skidåkare. Vidare 
genomförde vi vi en Vasaloppskväll där vi bjöd in föreningens medlemmar 
för att dela med oss av våra erfarenheter kring att åka ett Vasalopp.  
Utöver det så genomförde vi ett helgträningsläger i Umeå på barmark under 
hösten och ett träningsläger på snö i Saxnäs för sektionens medlemmar.  
 
Ekonomi: 
Sektionen omsatte 78 298 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 24 st sektionsmedlemmar 2019. Sektionsordförande var Daniel 
Elfverson och Markus Carlsborg var kassör. I övrigt har vi varit ca 7st 
engagerade ledare som agerat som ledamot i styrelsen samt som tränare. 
 
Vad hände 2019:  
Vi arrangerade tre tävlingar under året; Vinterknäcket, Campusknäcket och 
Norrlandknäcket. Varje måndag förutom under juni, juli och augusti 
arrangerade sektionen gemensamma träningar med olika fokus och 
upplägg, den första måndagen varje måndag har varit bokningsbar för 
IKSU:s medlemmar. Vi har även testat att ha bokningsbara morgonpass. De 
bokningsbara passen har varit ett lyckat inslag som vi kommer fortsätta 
med under senare delar av 2020. 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, 
terräng-triathlon och även singel-grens tävlingar som traillöpning, 
skidalpinism, längdskidor och orientering. Utöver detta har sektionen 



23 
 

bidragit till att skapa en mötesplats för likasinnade där många nya vänner, 
träningskamrater och lag hittat varandra via våra arrangemang. 
 
Ekonomi: 
Sektionen omsatte under 2019 ca 31 000 kr. 
 
Sektion: IKSU rugby 
Sektionen bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom rugby både för 
tjejer och killar. En stor drivkraft är också att öka rugbyns närvaro i Umeå. 
 
Organisation: 
Under 2019 har sektionen haft cirka 25 medlemmar, vilket är en ökning från 
föregående år. Sektionsordförande har varit Herman Njaita och Henrik 
Näslund har varit kassör. Övriga styrelsemedlemmar har varit Mats 
Forsberg och Rebecca Bruun som varit herr- respektive damlagsansvarig. 
 
Vad hände 2019:  
Under 2019 deltog sektionen såsom tidigare år i Stockholm 10’s med ett 
herrlag och enstaka damspelare. Det lag som våra damer var med i blev 2: 
a. Vi arrangerade även en vänskapsmatch för herrlaget mot finska Oulu 
Rugby som vi vann. Under hela föregående år tränade vi två dagar i veckan. 
Under vintern tränade vi inomhus på IKSU sport och under sommaren 
bedrev vi träningarna på Nydalafältet, samt under två korta perioder även 
på Campus Arena. Vi spelade även ett par interna snörugbymatcher och vi 
arrangerade också bokningsbara nybörjarträningar som alla IKSU:s 
medlemmar kunnat delta i. I samband med sektionsårsmötet anordnade vi 
den interna turneringen Silvestri-cup. 
 
Vidare under året, så deltog sektionen på Välkomstmässan på Umeå 
universitet (både på våren och hösten). Vi ställde upp som ”hinder” i 
Unbreakable, samt att vi hade ett mindre samarbete med Vän i Umeå. Vi har 
även haft lagfester där vi kollat på rugbymatcher, spelat paintball, 
beachvolleyboll, mm. för att skapa en starkare lagsammanhållning och 
gemenskap.  
 
Ekonomi: 
Under 2019 omsatte sektionen cirka 46 000 kr. 

 
Sektion: IKSU simning 
IKSU simning erbjuder en bred och varierad verksamhet både på IKSU sport 
och i Holmsund. Vi tränade även på Navet i deras fina 50 metersbassäng. Vi 
bedriver träning för elit, motionärer samt barn och ungdomar Förutom 
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träningar och tävlingar så arrangerar sektionen även teknikkurser i crawl 
för motionärer, personlig träning i simning (PT) och tester. 
 
Organisation: 
Sektionsstyrelsen bestod under året av sektionsordförande Örjan Olsson 
och kassör Jan Lundberg som även fungerar som gruppledare i 
konstellationerna IKSU sport och Holmsund 
 

Vad hände 2019: 
Vi har åkt på 7 tävlingar under året med Norrländska Mästerskapen och 
SUM-SIM som måltävlingar. På NM tog vi 2 medaljer genom Emil Dahlberg, 
som också belönades med en landslagsplats till tävlingen Barents kamp. 
En internationell tävling mellan norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 
Tävlingen hålls i Finland i mars månad. På IKSU sport har vi under vår och 
höstterminen hållit i15 ledarledda träningspass i simning per veckan. På 
Navet har vi haft ett pass i veckan för två grupper. I Holmsund har vi haft 11 
ledarledda träningar i veckan. Vår ungdomsverksamhet ökade ytterligare 
från förra året med fler simmare och grupper. Utöver detta har 
simsektionen hållit i crawl kurser och PT lektioner. Vi har också hjälpt IKSU 
genom att jobba som kortkontrollanter. Sektionen deltog också på olika 
mässor under året och marknadsfört IKSU simning. Vi har hållit i HLR 
utbildning för ledarna. Flera ledare har genomfört träningsutbildning. 
 
Vi har arrangerat 2 träningsläger till Hemavan under 2019. Ett för äldre och 
ett för yngre simmare, där vi blandat träning med sociala aktiviteter. 
 
Ekonomi: 
Under 2019 omsatte sektionen ca. 550 000kr 

 
Sektion: IKSU squash 
Squashsektionen bedriver verksamhet för alla som är intresserade av att 
träna och spela squash, både på motionsnivå och tävlingsnivå. 
 
Organisation: 
Den verksamma sektionsstyrelsen under året bestod av Niclas Eriksson 
(sektionsordförande), Mikael Rehn som ersattes av Sofia Johansson 
(sektionskassör), Owe Jonsson (lagledare och tävlingsansvarig), Oscar 
Björnfot som ersattes av Johan Asplund (ansvarig för squashstegen) och 
Felix Reichard (träningsansvarig). Sektionen hade under 2019 över 60 
sektionsaktiva medlemmar. 
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Vad hände 2019:  
Squashstegen är sektionens ständigt pågående motions och 
tävlingsturnering. Under 2019 var ca 60 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 hösten infördes även ytterligare ett 
träningspass på tisdagar för pool 5 och uppåt. På lagträningarna tisdag och 
torsdag kvällar genomfördes under året träningar med både övningar och 
matchspel, vilket gett bra resultat. Nivån på spelarna i laget har varit jämn 
och hög och flera fick under våren chans att spela seriematcher för IKSU 
squash i det nationella seriesystemet. Under 2019 spelade IKSU squash i 
division 2 och slutade på en fjärdeplats. Till hösten 2019 togs beslutet att 
inte ställa upp i serien eftersom flera spelare flyttade från Umeå och 
lämnade laget. 
 
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. Söndagssquashen tillsammans med stegen är 
sektionens rekryteringsbas för nya spelare och aktiva medlemmar. 
  
Under hösten och våren anordnades även de populära motionstävlingarna 
på en vardagskväll. 20-talet spelare tävlade båda gångerna.  
 
Ekonomi: 
Sektionen omsatte under 2019 ca 65 000 kr. 
 

Sektion: IKSU volleyboll 
Sektionen bedriver tränings och tävlingsverksamhet i volleyboll för damer 
och från hösten 2019 även för herrar. Säsongen 2019/2020 spelar vi 
volleyboll med två damlag. Ett lag i division 1 och ett lag i division 2. 
Säsongen 2019/20 hoppas vi på att ha ett herrlag i division 2. 
 
Organisation:  
Den verksamma sektionsstyrelsen under året bestod av Minna Vihtari 
(sektionsordförande), Robert Cajander (sektionskassör), Kia Granberg 
(Ledamot), Ulrika Åberg (Ledamot), Linnea Larsson (Ledamot), Felicia 
Granberg (Ledamot) samt Gösta Olsson (Ledamot). Sektionen har under 
året ökat sitt medlemsantal till ca 50 sektionsmedlemmar. 
Ledare för division 1 laget under 2019/2020 har varit Lars-Göran Granberg 
och Gösta Olsson. Under året har division 1 haft fysträning med Isac Ersare 
och Pontus Öhrner. För division 2 har truppen letts av Lennart Jonsson. 
Herrlaget har tränats och startats upp av Mikael Henriksson. 
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Vad hände 2019? 
Under året lades mycket arbete på att förbättra den organisatoriska delen i 
sektionen. Allt ifrån att öka marknadsföringen för volleybollen som sport till 
att få fler sponsorer samt även att få bättre matcharrangemang.  
Damlaget division 1 och division 2 laget hade bägge stora sportsliga 
framgångar under året. 

Div. 1 damer stod som segrare 2018/19 i serien. Deltog i Elitkvalet 2019 och 
kom på fjärde plats. Vi avslutade vår höstomgång 2019 med att leda 
serien.Div. 2 damerna har haft en lyckad säsong och ligger till dags datum 
tvåa i serien.  

Vi genomförde ett träningsläger och en cup i Finland/Vasa under hösten 
2019. I och med deltagandet i denna cup kom representanter från finska 
SOK på besök till IKSU under december.  

Sektionen anordnade även arrangemangen Paltcupen (seniortävling) och 
Luciacupen (Ungdomsturnering) som i vanlig ordning lockade till sig flera 
tävlande lag. Under hösten 2019 genomfördes även ett träningsläger för 
ungdomar vilket var oerhört uppskattat. 

Ekonomi:  
Sektionen omsatte ungefär 370 000kr under 2019. Huvuddelen av 
intäkterna kommer från sponsorer samt från medlemsavgifter från 
sektionsaktiva. En liten del av intäkterna är från våra egna cuper och 
träningslägret. Vi har även utfört intern arbete som kortkontroller samt 
försäljning av Newbody. 
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