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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 

 

Bo Andersson 

Tidigare tjänsteman IKSU 
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Ordförande har ordet 
 

Jag vill inleda med mitt uppriktiga och stora tack till alla er som stått 

tillsammans med oss under det gångna året. Medlemmar, medarbetare, 

ideellt engagerade, kunder och samarbetspartners. Vi har gått från att i 

början av året vara på väg mot vårt bästa år någonsin till att ställa om till 

den situation vi är i idag. Det har varit många snabba förändringar och vi har 

flera gånger snabbt behövt anpassa oss efter nya förutsättningar. 

 

För många har IKSU och möjligheten att träna smittsäkert varit ett viktigt 

andningshål och jag är tacksam för allt arbete som lagts ner för att det ska 

vara möjligt. Vi har också erbjudit träning via digitala plattformar och redan 

nu pågår arbetet med att utveckla, förbättra och bredda detta erbjudande. 

Att hitta det positiva i något som fört så mycket negativt med sig som 

pandemin är inte enkelt men det kommande året kommer att präglas av 

det. Att se vilka lärdomar vi kan dra, vad vi kan ta med oss och hur vi kan stå 

bättre rustade. 

 

Även om vi inte ser slutet på pandemin och de konsekvenser den för med 

sig för IKSU är jag trygg med att vår verksamhet inte stannar, att 

engagemanget inte falnar och att vi kommer att komma ur detta starkare 

och bättre än innan. 

 

 

 
Anders Rebbling, ordförande IKSU  
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VD/Sportchef har ordet 
 
En stark start med tufft fall  

Den pågående pandemin har drabbat samhällen och människor världen 

över. Sedan den bröt ut i mars 2020 drabbade den också IKSU:s 

verksamheter. Den fantastiska starten på 2020 med stark ökning av antalet 

medlemmar vändes till stora medlemstapp. Tapp som sedan har fortsatt 

hela 2020. I stället för att få välkomna fler medlemmar och genomföra 

planerade större renoveringar fick vi ställa om. Vi har under året noga 

bevakat utvecklingen av pandemin, anpassat oss och följt de råd och 

restriktioner som gällt. Vi har jobbat hårt för att ta ansvar för att våra 

medlemmar tryggt ska kunna vistas på IKSU.  Vi har ställt om så att vi kan 

erbjuda fler möjligheter att träna utomhus eller med hjälp av någon av våra 

träningsvideos online.  

 

Vi har också jobbat hårt för att ta ansvar för IKSU:s ekonomi och framtid. Vi 

har minskat våra kostnader rejält, bland annat för personal och 

omkostnader. Vi har skjutit upp den planerade renoveringen av bassängen 

på IKSU sport. Vi behövde också dra in elitbidragen till våra sektioner. Svårt 

men nödvändigt beslut som bland annat ledde till att IKSU innebandys 

damlag beslutade sig för att lämna IKSU och istället fortsätta spela med 

Team Thoréngruppen.  

En större insats som trots pandemin blev genomförd av fastighetsägaren 

för IKSU spa, var renoveringen av bassängen Baltiska Havet.  

 

Vi är innerligt tacksamma för det stöd och förståelse vi fått från 

medlemmar och kunder under året. Många medlemmar har valt att stanna 

kvar och förnya medlemskapet hos oss under pandemin. Våra sektioner, 

instruktörer och personal har på ett fantastiskt och engagerat sätt gjort det 

allra bästa av ett mycket svårt år. Tillsammans är ett av IKSU:s kärnvärden. 

Det har vi sannerligen fått se prov på under pandemiåret 2020.  

 

Kreativa sektionsverksamheter och starka idrottsliga prestationer – 

pandemin till trots 

Sektionerna har kämpat på mycket bra under året för att tryggt kunna 

genomföra sina verksamheter i så stor utsträckning som möjligt. Många 

aktiviteter, tävlingar och serier har blivit inställda på grund av pandemin. 

Flera sektioner har flyttat ut sina aktiviteter och arrangerat digitala kurser 

och evenemang för sina medlemmar, lysande sätt att erbjuda 

sektionsmedlemmar spännande och givande aktiviteter när restriktionerna 

sätter gränser.  

 

Trots de långt färre tävlingstillfällena har IKSU:s sektionsverksamheter en 

hel del idrottsliga framgångar i bagaget från 2020. Här är några exempel: 
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IKSU volleyboll damer gick upp i Elitserien. IKSU innebandy damer 

placerade sig på första plats i elitserietabellen och tilldelades serieseger 

och SM-guld när slutspelet ställdes in. IKSU beachvolleyboll har också haft 

framgångar under året, inte minst är vi stolta över David Åhmans guld i U20 

EM och SM. David som tillsammans med Jonathan Hellvig också tog guld i 

en World-Tour tävling. IKSU basket tog första- respektive andra plats med 

ett herr- och ett damlag i Norrbottens basketbollförbunds serie Norra div 

2.  IKSU fitness fick tre pallplatser i ett digitalt distansmästerskap i 

arrangerat av Tyngre och styrkelyftsförbundet genom Elsa Sörman 

Paulsson och Julia Servin, samt även ett SM guld i Fitness Five genom 

Marianne Thynelius. 

 

En kämpig tid framför oss. Men ljusningen kommer. 

Så länge pandemin håller ett grepp om världen kommer den också att 

fortsätta utmana och påfresta IKSU:s verksamhet. Vi räknar med en tuff vår 

med fortsatta medlemstapp och hoppas att många vill och kan stanna kvar 

hos oss genom den här svåra tiden. Vi hoppas på, och räknar med en höst 

då vi återigen kan öppna upp våra anläggningar helt och välkomna 

befintliga och nya medlemmar till vår fantastiska förening.  

 

IKSU har länge legat i framkant med sin otroliga bredd och kompetens 

och vi har vuxit i takt med Umeå. Det ska vi såklart fortsätta att göra 

framöver. Vi vill spela en viktig roll för ett friskare och starkare Umeå.  När 

vi återigen har kraft att investera i vår verksamhet ska vi lyssna på våra 

medlemmar, vara nyfikna på hur idrotts-, tränings- och hälsobranschen 

utvecklas och sedan snabbt följa med i den utvecklingen.  

 

Umeå i mars 2021  

Marie-Louise Jarlenfors 

VD/Sportchef 
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Gruppträning 
Gruppträningsverksamheten har precis som övriga verksamheter varit 

starkt påverkat av pandemin. Efter en stark start på året sjönk 

deltagarantalet drastiskt i några veckor när den första vågen kom. Ganska 

snabbt återkom deltagarna och ville träna igen. Och så har det fortsatt. Vi 

har under året försökt hänga med i svängarna att anpassa utbud efter 

efterfrågan samt göra de anpassningar som restriktioner och lagar krävt.  

 

Under våren gjorde vi en stor satsning på att förbättra möjligheterna för 

utomhusträning. Vi byggde en träningscontainer och ett utegym i 

anslutning till IKSU sport samt att vi utökade antalet gruppträningspass 

utomhus på alla anläggningar. Detta blev enormt uppskattat av våra 

medlemmar.     

Den traditionella träningen för alla Umeå-bor i Vänortsparken ställdes in 

men vi hyrde ut instruktörer till Klabböle Energicentrum som arrangerade 

ute-träning för kommunens invånare under sommaren.  

En ny produkt som lanserats under året är online-pass. Dessa har varit 

uppskattade framför allt av de medlemmar som av olika anledningar inte 

kunnat besöka oss fysiskt.  

Gym  
Planen för år 2020 var att arbeta med att analysera och komma fram med 

förslag på hur gymmen kunde göras om för att möta medlemmarnas behov 

på ett bättre sätt. Ett annat fokus var att fräscha upp några av rummen 

med nya väggfärger och ny belysning samt att byta ut några gamla 

maskiner mot nya samt få in lite ny utrustning. Med anledning av pandemin 

fick detta skjutas på framtiden. I stor sett har de enda investeringarna 

skett inom löpande underhåll samt utbyte av lös utrustning som behövt 

bytas ut på grund av slitage.   

I övrigt har vi i pandemins framfart sett till att gymmen på samtliga 

anläggningar kunnat förhålla sig till regeringens och 

Folkhälsomyndighetens direktiv för att minska smittspridningen. För att 

skapa avstånd har vi antingen stängt av varannan maskin, glesat ut avstånd 

mellan maskiner genom att flytta på dem eller tagit bort dem. På öppna 

ytor som exempelvis stretchområdena satte vi upp skyltar som informerar 

om max antal personer per yta. Handsprit- och rengöringsstationer 

installerades i gymmen så att besökarna kunde rengöra sina händer samt 

maskiner och utrustning.  

Klättring 
2020 började bra med rekordbesök flera veckor i rad i Lofoten. Trots 

pågående pandemi har besöksantalet i klätterhallen ändå haft ett snitt på 
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2111 besök per vecka, att jämföra med 2311 besök per vecka 2019. Totalt 

har drygt 100 000 personer besökt Lofoten under 2020.  

Coronapandemin gjorde att vi såg en nedgång i antalet bokningar av 

toppreps- och ledkurser men har i snitt arrangerat 2 topprepskurser varje 

vecka med totalt 8 platser. Ledkurser har pga viss instruktörsbrist med 

anledning av pandemin gått att hålla ett par gånger varje månad.  

Vidare har vi under året utbildat 6 nya topprepsinstruktörer och 10 barn- 

och ungdomsledare, vi har även utökat antalet platser i träningsgrupper för 

barn och ungdomar till totalt 89 st. Minervaskolan har en klättergrupp 

under kursen ”Idrottspecialisering 1” som är i hallen två lektioner i veckan.  

Klätterförbundet ställde in sina planerade Tränarutbildningar, steg 1 och 

steg 2, samt examination av inomhusinstruktörer hos oss med hänsyn till 

samhällsläget. 

 

Klättersektionen arrangerade en väldigt populär topprepstävling i början av 

januari samt en mindre, coronaanpassad bouldertävling i mars. Därefter 

har restriktionerna succesivt skärpts och därför blev årets upplaga av 

Novemberdraget inställt.  

 

Med tanke på personalens permittering har ledbygge och säkerhet 

prioriterats och vidare utvecklingsområden och investeringar skjutits på 

framtiden. Det byggs numera ”tävlingsproblem” varje vecka för 

medlemmarna att kunna öva på. Det har även kompletterats med viss 

gymutrustning i klätterhallen för att kunna minska att besökare går 

emellan klätterhall och gym. 

 

Boll- och racketsport 
2020 arrangerades bokningsbara icke ledarledda bollssportspass i basket, 

innebandy, fotboll och volleyboll. Dessa pass var tillgängliga för både herrar 

och damer. Dessutom har vi också erbjudit ledarledda bollpass i 

beachvolleyboll, basket och squash. På grund av pandemin och de 

efterföljande rekommendationerna och restriktionerna, så beslutades att 

den bokningsbara bollsporten skulle pausas från slutet av april. Till 

höstterminen startade vi endast upp den del av bollsporten som var 

ledarledd (squash, beachvolley och basket) med tydliga förhållningsregler 

till respektive ledare att förhålla sig till gällande rekommendationer och 

råd. Den verksamheten tvingades också att pausas i november när skärpta 

lokala restriktioner infördes. 

Golfsimulatorerna fortsätter att erbjuda golfare teknikträning under 

vintertid. Beläggningen är högst under perioden november till april. 

Driftssäkerheten har mestadels varit god men har under några perioder 

funnits några få problem, delvis vid programuppdateringar. Problemen har 

delvis avhjälpts och vi arbetar med att lösa de sista problemen.  
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Personlig träning 
Kundbeläggningen för de personliga tränarna var bra under de två första 

månaderna. Därefter har efterfrågan varit lägre än tidigare år. Från och med 

slutet av april så permitterades samtliga personliga tränare. 

Permitteringsgraden har under året varierat beroende på efterfrågan. Vi har 

dock märkt av att vid varje tillfälle regeringen, Folkhälsomyndigheten eller 

Region Västerbotten gått ut med nya direktiv och restriktioner har 

efterfrågan tydligt minskat på personlig träning. Under delar av året har de 

personliga tränarna lyckats fylla upp sin tid då det funnits efterfrågan. För 

att fylla ut arbetstiden för de personliga tränarna har de stöttat upp 

gruppträningen genom att instruera fler pass än vad de brukar ha.  

Under året bytte IKSU verksamhetssystem och det har delvis underlättat 

administrationen och ökat kontrollen av klippkort som numera är digitala. 

Det är nu lättare att arbeta i systemet, se avbokade kunder, hantera 

klippkort m.m. Detta har lett till bättre möjligheter att säkerställa ett bättre 

ekonomiskt resultat för personlig träning än tidigare. 

 

iTrim viktminskningsprogram 
Under vårterminen januari till juli började 38 personer Itrim programmet i 

jämförelse med 55 personer under samma period 2019, minskningen visade 

ett tydligt samband med Covid-19. 

Vårt fokus under pandemin var att fortsätta leverera programmet i sin 

helhet. Vi genomförde gruppträffar via teams och erbjöd individuella träffar 

via teams, utomhus under promenad och via telefon om medlemmarna 

önskade detta. Endast 3 medlemmar frös sitt medlemskap med anledning 

av Covid-19, vi var mycket nöjda med att lyckas behålla medlemmarna. 

Under perioden augusti till december fick vi in 20 nya medlemmar, i 

jämförelse med 40 under samma period 2019. Under november och 

december månad arbetade vi med att anpassa och effektivisera 

verksamheten inför 2021 för att minska på kostnader och anpassa oss efter 

rådande situation. Vår förhoppning är att Covid-19 har medfört en ökad 

medvetenhet kring vikten av en bra hälsa som i sin tur kan öka intresset för 

Itrim programmet under kommande år. 

Hud- och spabehandlingar och massage 
Inför 2020 anställdes fler spaterapeuter och massörer för att möta 

efterfrågan på massage. Året började fantastiskt bra med hög omsättning 

på massage. Sen kom covid-19 och vi fick avsluta visstids- och 

timanställda terapeuter. Anställda spaterapeuter/massörer fick arbeta i 

receptionen. Vi erbjöd ett miniutbud av behandlingar som vi ökade på under 

våren och sommaren. Samtliga terapeuter utbildades i e-utbildning kring 

covid-19 som Karolinska Institutet tagit fram på uppdrag av 
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Socialstyrelsen. Under hösten såg vi en ökad efterfrågan och terapeuterna 

inom hud-spabehandling och massage gick upp till sina ordinarie tjänster 

under oktober månad. Renoveringen av Baltiska havet stod klar i slutet av 

oktober och produkten Spadag kunde börja säljs igen, vilket också 

påverkade efterfrågan på spabehandlingar och massage.  

IKSU:s fysio 
Året startade med en intern rekrytering för att ersätta Jimmy Lundqvist, 

som slutade i februari för att gå vidare mot nya utmaningar. Det blev Linda 

Pettersson som tog över delar av Jimmys tjänst. Därefter startade perioden 

med Covid-19. Terapeuterna korttidspermitterades 60% under perioden 

april till augusti, deras återstående arbetstid fick bra beläggning då 

efterfrågan på rehabiliterande behandling och massage var relativt hög. 

Samtliga terapeuter utbildades i e-utbildning kring covid-19 som 

Karolinska Institutet tagit fram på uppdrag av Socialstyrelsen. Under våren 

skrevs ett samarbetsavtal med Björn Aasa som innebar att han inryms i 

våra lokaler på behandlingsavdelningen och kontinuerligt fortbildade våra 

terapeuter, vilket var mycket uppskattat och lärorikt. Perioden augusti till 

december arbetade vi med omställningar i permitteringar för att anpassa 

resurserna efter efterfrågan och efter rådande pandemi. 
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Sportsliga prestationer 2020 
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. 

 

Björn Berg Guld Herrar IKSU beachvolley Snowvolley SM 

Philip Franzon Guld Herrar IKSU beachvolley Snowvolley SM 

Sven Nord Guld Herrar IKSU beachvolley  Snowvolley SM 

Daniel Lundstedt Guld Herrar IKSU beachvolley Snowvolley SM 

Erik Liljestrand Silver Herrar IKSU beachvolley Snowvolley SM 

Elias Bergström Silver Herrar IKSU beachvolley Snowvolley SM 

     

David Åhman Guld Herrar IKSU beachvolley SM 

Emmelie Wiklund  Guld Mixed IKSU beachvolley SM 

     

David Åhman Guld Herrar U20 

Sverige (IKSU 

beachvolley) U20 EM 

     

Lovisa Hedin Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Emelie Fällman Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Ellinor Berling Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Sandra Svärd Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Louisa Turton Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Cornelia Fjellstedt Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Malgorzata Kulczycka Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Myra Aggestål  Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Maja Viström Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Amanda Gezelius  Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Emelie Wibron Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Amanda Delgado 

Johansson Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Tilde Hållstam Guld Damer IKSU innebandy  SM 
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Jonna Stenvall Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Oona Kauppi  Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Veera Kauppi Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Sofia Joelsson Guld Damer IKSU innebandy  SM 

Emelie Engström  Guld Damer IKSU innebandy  SM 

     

Marianne Tynelius Guld Damer -60kg IKSU fitness  

SM Fitness Five* 
 

 

*Inget officiellt SM eftersom 

idrotten inte har ett eget SF    Dam 
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Sektionerna berättar 

 

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

skidresor och andra skidrelaterade aktiviteter till ett lågt pris med god 

kvalité och hög service. 

 

Organisation:  

Sektionen består av 14 medlemmar, som är indelade i sex olika 

arbetsgrupper, för att täcka alla arbetsområden under året. Det handlar om 

allt från att sköta ekonomin, till sociala medier och internutbildningar av 

olika slag. Därtill tillkommer resegrupper, där de ledare som åker med på 

resan också har ansvar för reseplaneringen och genomförandet. 

Sektionsstyrelsen bestod under 2020 av fem sektionsmedlemmar, vilka var 

sektionens ordförande, vice ordförande, kassör och två ledamöter. Vid 

vårens årsmöte valdes ingen ny vice ordförande, och styrelsen bestod fram 

till slutet av 2020 av en extra ledamot istället, alltså fortfarande fem 

personer totalt. Vid ett extra insatt årsmöte vid årets slut valdes en ny 

styrelse och en ny vice ordförande, och styrelsen återgick till den tidigare 

beskrivna sammansättningen. 

 

Vad hände 2020: 

Vi började året med att i januari åka till Hemavan i 4 dagar på Student Ski, 

med omkring 275 resenärer. I slutet av februari åkte vi på en mindre resa 

med tre minibussar till Borgafjäll. Därefter åkte vi i mitten på mars på den 

traditionsenliga dagsresan med internationella studenter, som det här året 

gick till Bygdsiljum. I slutet av mars gjorde vi vår sista resa, som gick till 

Kittelfjäll. Likt resan till Borgafjäll åkte vi dit med minibussar. Resan som 

skulle ha gått till Riksgränsen senare under våren ställdes in med anledning 

av Corona-pandemin. Under hela våren följde vi FHM:s rekommendationer 

noggrant. Höstens stora arrangemang Snömässan valde vi att ställa in till 

följd av pandemin, och likaså den luciaresa vi brukar arrangera till Hemavan 

i december. 

 

Ekonomi: 

Under verksamhetsåret 2020 omsatte sektionen omkring 808 000 kr. 
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Sektion: IKSU basket 
Bedriver tränings- och tävlingsverksamhet för basketintresserade i Umeå. 

Finns både möjlighet att delta i ett dam/herrlag samt möjlighet att vara 

med på drop-in (prova på). 

 

Organisation: 

IKSU Basket hade under året cirka 40 sektionsmedlemmar fördelade på tre 

lag, ett damlag och två herrlag. Sektionsstyrelsen bestod av Matteus Tesfu, 

Maria Larsson, Josefin Hellberg, Tommy Mediavilla 

 

Vad hände 2020:  

Under första halvåret 2020 deltog ett dam- och ett herrlag i Norrbottens 

basketbollförbunds serie Norra div 2. Stora sportsliga framgångar för lagen 

som slutade tvåa respektive etta. 

Vi hade även ett herrlag som under första halvåret tränade två dagar i 

veckan och inte deltog i seriespel. 

Under sommaren hade herrlaget sommarträningar, för att göra sig redo 

inför säsongen 2020/2021.Serien startade och med samtliga så här långt 

spelade matcher vunna valde förbundet att på grund av restriktioner i och 

med pandemin att avbryta serien. 

Damerna valde denna säsong att inte spela seriespel på grund av ett litet 

antal spelare och osäkerhet kring restriktioner och pandemin. 

 

Ekonomi: 

IKSU basket omsatte under året ca.100 000 kr. 

 

 

Sektion: IKSU beachvolley 
IKSU beachvolley bedriver tävlings-och träningsverksamhet på elit-och 

breddnivå för spelare i åldern 10 till 50 år. 

 

Organisation: 

2020 hade vi ca 100 sektionsmedlemmar varav ca 60 deltog i vår 

träningsverksamhet och 76 hade tävlingslicens. Styrelsen bestod av: Daniel 

Eriksson (Sektionsordförande), Linda Hjortborg, Sanne Kjernholm, Emelie 

Hjelte, Caroline Åström, Johannes Weister, Isac Ersare och Elvira Carstedt. 

Anna Lundström har agerat controller under 2020 års styrelsearbete. 

 

Vad hände 2020:  

Ett år som de flesta kommer att komma ihåg pga. att bl.a. många aktiviteter 

i landet ställdes in. Vi lyckades ändå genomföra några egna tävlingar ute på 

Bettnässand under sommaren. Vi utförde 23 tävlingar, 8 i ungdomsklasser 

och 15 för seniorer. IKSU beach deltog på tävlingar på nationell nivå där 
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man lyckades ta pallplatser både på snowvolleyboll SM och under 

beachvolleyboll SM. David Åhman lyckades kamma hem SM-guldet och 

vann U20 EM i Tjeckien. David blev historisk då dem lyckades vinna 

Sveriges första World-Tour guld som ägdes rum i Montpellier i Frankrike.  

Sektionen har under året börjat upprustningen av beachvollybollbanorna 

vid skogis och ny sand på två banor är första steget. Innan Covid-19 tog fart 

i Sverige, hann sektionen genomföra sin årliga beachgala. Denna gång blev 

galan på Cinco, och tilldrog sig ett stort intresse bland sektionens 

medlemmar. Några hade ordnat med uppträdande och det blev en lyckad 

kväll. 

 

Träningsverksamheten under hösten fick avbrytas på grund av Covid-19. Vi 

genomförde som tidigare år ett samarbete med Vän i Umeå, ännu ett lyckat 

samarbete. Tyvärr fick även detta ställas in på grund av pandemin.  

 

Ekonomi: 

Sektionen omsatte ungefär lite mer än 375 000kr. 

 

Sektion: IKSU brännboll  
Sektionens ambition är att utveckla och synliggöra 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 

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 2020:  

På grund av pandemin så blev det inte så mycket turneringar som vi 

hoppades men vi lyckades få till en trevlig turnering i "stegen" format med 

16 lag med såväl veteraner som nystartade lag. Lagen bestämde träff och 

spelade utan publik. Vi försökte hålla peppen uppe så mycket som möjligt 

och det blev en del spel på ängarna under sommaren och hösten. 

 

Ekonomi: 

Ingen omsättning 
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Sektion: IKSU fitness 
IKSU fitness bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom kraftsporter 

som Fitnessfive 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 

kraftsporter. 

 

Organisation: 

Styrelsen består under året 2020/2021 av: Anders Wigenstam 

(Sektionsordförande), Rasmus Schurmann (Vice ordförande/Ledamot) 

Viktor Lundquist (Sekreterare), Simon Blomberg (Kassör), Amanda Hansson 

(Ledamot). 

 

Vad hände 2020: 

Som alla andra hade Covid-19 en kraftig påverkan på sektionens 

verksamhet då majoriteten av alla tävlingar blev inställda och en kraftigt 

minskad möjlighet för sektionen att arrangera evenemang för våra 

medlemmar. Innan viruset slog till hade sektionen fyra deltagare på junior-

sm i styrkelyft och bänkpress under februari. Där lyckades Rafael Eriksson 

Ghazinour och Jenni Sandgren bäst då de hamnade strax utanför pallen 

med två fjärdeplatser i bänkpresstävlingen. 

Då pandemin gjorde att senior-sm i styrkelyft och bänkpress blev inställt, 

valde företaget Tyngre att i samband med styrkelyftsförbund arrangera ett 

distansmästerskap. Detta skedde genom att deltagarna fick filma sina lyft 

för att sedan skicka in filmerna och för att få de bedömda av domare. 

Resultatet presenterades sedan på Tyngres Youtube kanal. Sektionen hade 

åtta deltagare i tävlingen och fick med sig tre pallplatser genom Elsa 

Sörman Paulsson som vann bänkpressen samt kom tvåa i styrkelyft och 

Julia Servin som kom tvåa i styrkelyft. 

Under hösten avgjordes sm i Fitnessfive online med samma regler som 

distansmästerskapen och där tog Marianne Thynelius hem en seger. På 

sektionens årsmöte beslutades det att styrelsen skulle arbeta för ett 

namnbyte av sektionen då namnet ”Fitness” inte speglar vad sektionens 

medlemmar håller på med. Efter diskussioner kom vi fram till att ordet 

”Kraftsport” beskriver sektionens verksamhet på ett korrekt sätt. 

Namnbytet kommer att genomföras under våren 2021. 

 

Ekonomi: 

Under 2020 omsatte sektionen ungefär 77 000 kr. Största intäkterna består 

i städ och underhållsuppdraget samt medlemmarnas sektionsavgift. En 

stor del av utgifterna spenderades på utrustning för att kunna arrangera 

tävlingar i styrkelyft, bl.a. ett combo rack från Eleiko som står i Odessa. 
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Sektion: IKSU frilufts 
IKSU frilufts tar med människor ut i vår fina natur och erbjuder dem 

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

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

aktiviteter och ge 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 är även uthyrningsbutiken SAREK, som 

möjliggör att alla kan tura med fullgod utrustning.  

 

Organisation: 

IKSU frilufts består av 34 aktiva ledare och 12 nya ledare som under våren 

ska starta sin utbildning. 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 Hanna Fransson, sekreterare 

Helena Lundqvist, ekonomiansvarig Gustav Järvensson, TRIM-ansvarig 

Alexandra Björnebäck, PR-ansvarig Theo Berggren, materialansvarig 

Johanna Pettersson, ledarrekryteringsansvarig Simon Agvik och 

Sarekansvarig Liv Kjӕr Andersen.  

 

Vad hände 2020:  

Under året genomförde sektionen 10 turer och hade 7 inställda, på grund av 

Covid - 19 (en pga. väder). 

Arbetet under året har blivit starkt färgat att Covid 19, och mycket av 

sektionen och styrelsens arbete har varit att försöka hålla de turer som 

fortfarande varit möjliga samt ställa in dem då vi ansett att smittrisken 

varit för hög. 

Turerna vi kunnat hålla har bland annat varit torka mat (digitalt), paddling 

samt tältning för nybörjare. PR har även denna höst anordnat föreläsningar 

digitalt både om issäkerhet och topptur i lavinterräng med extern 

föreläsare som varit mycket uppskattad. Utredningsgruppen har även 

genomfört ett arbete kring kompetens, ansvarsfördelning samt försäkring.  

 

Ekonomi: 

IKSU frilufts ungefärliga omsättning var cirka 310 000 kronor. 

 

 

Sektion: IKSU innebandy 
Sektionen bedrev under året elitverksamhet i innebandy för damer samt 

verksamhet för rullstolsinnebandy.  
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Organisation: 

Sektionen bestod under inledande del av 2020 välfungerande 

arbetsgrupper som jobbade i samband med matcharrangemang. Under 

inledande del av 2020 tillsattes en sektionsstyrelse innehållande sex 

personer som arbetade nära klubbchef.  

Antal sektionsmedlemmar ca 35. 

 

Vad hände 2020:  

Elitverksamheten vann 10 av 11 matcher under 2020 innan serien bröts 15 

mars på grund av pågående pandemi. Laget var vid bruten serie placerat på 

första plats i tabellen och hade totalt vunnit 22 av 24 matcher. Laget 

tilldelades serieseger samt SM-guld trots att slutspelet ställdes in.  

1 april kommunicerade IKSU:s styrelse att de beslutat att elitidrotten inom 

IKSU får ett begränsat ekonomiskt utrymme samt att de elitidrottsbidrag 

som beviljats till sektionen inför verksamhetsåret 2020 stoppas. Detta 

beslut förhindrade sektionen att driva vidare verksamheten med den av 

organisation och spelare uttalade målsättningen att på nytt vinna SM-guld. 

Spelarna i elitverksamheten erbjöds plats i Team Thorengruppen och sedan 

dess har ingen elitinnebandyverksamhet bedrivits i sektionen. 

 

Rullstolsinnebandyn drabbades också av pandemin och man tvingades 

tidigt anpassa verksamheten och ställa in både sina träningar och 

planerade sammandrag.  

 

Ekonomi: 

Under året omsatte sektionen ca. 947 000 kr varav rullstolsinnebandyn 

53 000 kr  

 
 

Sektion: IKSU kampsport 
Sektionen bedriver träning- och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar 

och vuxna. Våra idrotter är sport ju-jutsu, brasiliansk jiu-jitsu, judo, karate 

och submission wrestling. 

 

Organisation: 

Antal sektionsmedlemmar: 350. 

Sektionsstyrelse: Mahmoud Alturk (sektionsordförande), Emil Petersson 

(kassör), Maria Nordberg, Jenny Gillenius, Karl Dahlgren, Viveka Törnqvist, 

Eli Lundberg, Magda Andersson, Oskar Svels 

 

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

deltid med verksamhetsutveckling och administration. 
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Vad hände 2020: 

Pandemin påverkade kampsportsåret på alla plan. Sektionsstyrelsen mål 

var genomgående att hålla igång träningen för våra medlemmar med 

lämpliga anpassningar utifrån de direktiv som gavs av 

Folkhälsomyndigheten och våra idrottsförbund. Resultatet blev att 

träningen periodvis fick bedrivas utomhus eller med anpassningar som t.ex. 

minskat deltagarantal. Vi är glada över det fina stöd som våra medlemmar, 

våra ledare och barnens föräldrar visat varandra och att vi endast i kortare 

stunder behövt pausa verksamheten helt. 

 

Under sommaren kunde vi erbjuda Sommarmattan med gratis träning för 

barn. Deltagandet var rekordstort! Sommarmattan genomfördes med 

projektstöd från Sveriges akademiska IF, RF-SISU Västerbotten och Umeå 

kommun. Med projektstöd från Svenska Budo och kampsportsförbundet, 

Svenska karateförbundet och Svenska judoförbundet kunde vi köpa in 

träningsmaterial för att underlätta träning med anpassningar för att minska 

smittspridning. 

 

Flera utvecklingsprojekt genomfördes. Ett av dessa var att specificera en 

färdighetsbas för alla våra medlemmar. Arbetet är planerat att fortsätta 

under 2021 och innefattar att ta fram en internutbildning för att förbättra 

vår tränares kunskaper och pedagogik. Detta har möjliggjorts av 

projektstöd från Sveriges akademiska IF och RF-SISU Västerbotten. 

Tävlings- och träningsdeltagandet har varit sparsamt p.g.a. pandemin och 

av samma anledning har våra arrangemang varit få. 

 

Ekonomi: 

Sektionens omsättning 2020 var ca. 762 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 roligt, må bra och bli duktiga. Inom sektionen finns en stark 

tävlingstradition med medaljer och utmärkelser från både svenska och 

internationella tävlingar, inklusive SM, EM och VM. 

 

Organisation: 

Under 2020 var vi 33 sektionsmedlemmar. Sektionsstyrelsen bestod av Erik 

Sandström (ordförande), Jonas Karlberg (kassör), Alex Örtegren (ledamot, 

sekreterare) och Carl Papworth (suppleant). 

 

 

 



20 

 

Vad hände 2020:  

I januari deltog ett antal av sektionens medlemmar vid träningslägret 

Kangeiko 7, arrangerat av Shimbukan i Skellefteå, vilket attraherade 

deltagare även utanför Sveriges gränser.  

 

Under våren drabbades världen av en pandemi och i samband med 

sektionens årsmöte i mars flyttades all träning utomhus. Ett fåtal 

medlemmar fortsatte att träna utomhus under våren i den mån det gick. I 

samband med utomhusträningen uppmuntrades sektionens medlemmar 

också att delta i alternativa träningsformer.  

 

Situationen förändrades så småningom och sektionen återupptog 

inomhusträningen i slutet av sommaren men med strikta riktlinjer, bland 

annat krav på ansiktsmask. Samtidigt påbörjades planeringen inför 

höstterminen. Sektionen hade beslutat att börja bedriva nybörjarträningen 

utifrån ett kursupplägg samtidigt som strategisk marknadsföring 

initierades. Således kom höstens nybörjargrupp att bli större än på flera år. 

I slutet av hösten kom dock återigen striktare riktlinjer och sektionen blev 

åter igen tvungen att anpassa verksamheten. Alla inomhusaktiviteter 

ställdes in för resten av terminen och sektionen började återigen till att 

uppmuntra till träning via sociala medier.  

 

Inför hösten anordnades en gradering för sektionen där två medlemmar 

graderade. 

 

Ekonomi: 

Under året omsatte sektionen ca 40 000 SEK. 

 

 

Sektion: IKSU klättring 
IKSU klättring arrangerar både tävlingar och resor till lokala tävlingar. 

Sektionen anordnar 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 2020 var Filip Björnfot sektionsordförande och Franciskus Alsén 

sektionskassör. Vi hade en tävlingsansvarig, en PR-ansvarig, en 

accessansvarig och en materialansvarig. Under 2020 gick vi från 198 

medlemmar till 167. 

 

Vad hände 2020:  

IKSU klättring har under året minimerat utbudet av aktiviteter då Corona 

även påverkat sektionen Vi har försökt bli mer aktiva på sociala medier för 
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att fortsätta nå ut till sektionsmedlemmarna. 

 

Under 2020 hann vi i alla fall arrangera en del aktiviteter innan Covid satte 

käppar i hjulet för oss. Först ut var en filmvisning av filmen Reel Rock 14 

(17/1) som blev ett riktigt lyckat evenemang med glada deltagare och 

fullsatt sal. Några dagar efter filmvisningen arrangerades det en 

amatörtävling i topprep. En vecka därefter (25/1) det åkte vi med två 

minibussar ner till ”Plastic Madness” som är en deltävling i Norrlandscupen 

för att tävla och sedan stannade vi där över natten för att återvända dagen 

efter.  

 

Februari (15/2) var det dags för nästa deltävling ”Guldgreppet” uppe i 

Skellefteå. Även denna gång hade vi bokat två minibussar över dagen för 

våra medlemmar. I slutet av februari (29/2) var det dags för sista 

deltävlingen uppe i Luleå som genomfördes i deras splitternya hall. I mars 

började vi med att hålla en tävling ”Flasha rubbet” (4/3) som var ett koncept 

som vi i sektionen hade hittat på som blev väldigt omtyckt. Den (7/4) for ett 

gäng tappra själar ut och testade på isklättring i Åmsele. Därefter hade vi 

tänkt arrangera en ledtävling den 21 mars, men den blev tyvärr inställd på 

grund av Corona.  

 

Ekonomi: 

Sektionens omsättning 2020 var ca. 82 000 kr. 
 

 

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 kvalité́ till ett förmånligt pris för de som vill åka längdskidor i Umeå.  
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Organisation: 

Vi hade 47 sektionsmedlemmar under året och sektionsstyrelsen bestod av: 

Ordförande Astrid Niva-Lindmark, kassör Matilda Niemi, sekreterare 

Amanda Mattsson, medlemsansvarig Karl Hjalmarsson, medieansvarig 

Matilda Jönsson och suppleant Märtha Lindmark.  

 

 

Vad hände 2020:  

Tävling: Våra medlemmar ställde upp i de långlopp som genomfördes 

Coronapandemin till trots, allt ifrån regionala långlopp inom Västerbottens 

gränser till Vasaloppet.  

 

Träning: Vi genomförde skid- och barmarksträningar en gång i veckan, varje 

onsdag under året med undantag för sommaruppehållet. Med anledning av 

skärpta restriktioner i Västerbotten ställde vi tillfälligt om våra 

onsdagsträningar från fysiska träffar till virtuella pass under delar av 

november och hela december.  

 

Lägerverksamhet: Vi genomförde ett helgträningsläger i Umeå på barmark 

under hösten. Det traditionsenliga Saxnäslägret som brukar gå av stapeln i 

början på december utgick pga. Coronapandemin men ersätts av en 

träningshelg i Umeå i februari 2021.  

 

Övriga evenemang: Vi arrangerade två kostnadsfria vallakurser för alla 

IKSU-medlemmar, en fortsättningskurs i januari och en nybörjarkurs i 

december. Kursen i december arrangerades digitalt pga. Coronapandemin 

– ett koncept som fungerade bra och lockade många deltagare. Vi 

arrangerade två skiddagar på Mariehemsängarna där vi från sektionen 

erbjöd enklare vallaservice, tekniktips och blåbärssoppa till 

förbipasserande skidåkare – lyckade evenemang där till och med muggarna 

till blåbärssoppan tog slut! Vidare genomförde vi vår sedvanliga 

Vasaloppskväll där vi bjöd in sektionsmedlemmarna till en kväll för att 

utbyta erfarenheter, tips och tankar kring att åka Vasaloppet.   

 

Ekonomi: 

Sektionen omsatte 13 600 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. 
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Organisation: 

Vi hade 14st. sektionsmedlemmar 2020. Sektionsordförande var Lara 

Lohf och Markus Carlsborg var kassör. I övrigt har vi varit ca 8 st 

engagerade ledare som agerat som ledamot i styrelsen samt som tränare. 

 

Vad hände 2020:  

Vi arrangerade tre tävlingar under året; Vinterknäcket, Campusknäcket och 

Norrlandsknäcket. Varje måndag förutom under juni, juli och augusti 

arrangerade sektionen gemensamma träningar med olika fokus och 

upplägg, tre måndagar under våren har varit bokningsbara pass. Året, med 

alla restriktioner, har inneburit att få andra tävlingar har arrangerats. Därav 

har tävlingsaktiviteten varit begränsad. Dock deltog ett lag i 

“Dräpardygnet” som arrangerades i maj, här i Umeå.  

 

Utöver detta har sektionen försökt bidra till att skapa en mötesplats för 

likasinnade där nya vänner, träningskamrater och lag hittat varandra via 

våra arrangemang. I två av de arrangerade tävlingarna har flertalet varit 

helt nya deltagare som vi hoppas återse vid framtida tävlingar.  

 

Ekonomi: 

Sektionen omsatte under 2020 ca 6663 kr. 

 

Sektion: IKSU rugby 
Sektionen är öppen för både herrar och damer på alla nivåer. Träningarna 

bedrivs inomhus på vintern och utomhus från våren. Ambitionen är att 

utveckla och synliggöra sporten både på IKSU och i Umeå. 

 

Organisation: 

Under året har vi haft ca. 25-35 sektionsmedlemmar. Sektionsstyrelsen 

ändrades under året och bestod under senare delen av 2020 av Terry 

Wayburne (sektionsordförande), Rebecca Bruun (sektionsassör) Elvira 

Ljungdahl (damlagsansvarig), Victor Lindén (herrlagsansvarig) och Seamus 

Delahunty (ledamot) 

 

Vad hände 2020:  

Sektionen har under året 2020 haft cirka 35 olika sektionsmedlemmar. 

Detta är en markant ökning sedan förra året. Rekryteringen har framförallt 

bestått av Välkomstmässan under våren, nybörjarträning för damer, 

uppsättning av posters och utdelning av flygblad. 
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På grund av COVID-19 har året 2020 varit ett inaktivt år. Den enda tävlingen 

som sektionen har deltagit i var på snörugby-turneringen i Jyväskylä som 

herrlaget deltog i. Det var planerat att herrlaget skulle delta i Sveriges 7’s 

seriespel, men då serien blev uppskjuten från början av sommaren till 

slutet så blev det otillräckligt med spelare. 

 

I början av året tog Terence Wayburne över som coach och har gjort ett bra 

arbete med att ytterligare strukturera upp träningarna samt kommit med 

mycket energi till sektionen. Vidare så blev träningarna mellan mars och 

augusti påverkade av COVID-19 där kontaktfri träning och avstånd 

tillämpades. Sedan mitten av november har träningarna tillsvidare blivit 

inställda på grund av senaste coronavågen. 

 

Styrelsen har jobbat med att förtydliga ansvarsroller inom styrelsen och 

skapa ett uppförandedokument. 

 

Ekonomi: 

Sektionens omsättning 2020 var ca.17400kr 

 

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

i Holmsund. Vi tränar även på Navet i 50 metersbassäng. Vi bedriver träning 

för elit, motionärer samt barn och ungdomar. Förutom träningar och 

tävlingar så håller vi även teknikkurser i crawl, personlig träning i simning 

samt tester.  

 

Organisation: 

Simsektionen hade ca. 200 medlemmar under 2020 med simskolan 

inräknad. Simskolan i Holmsund hade ungefär 80 aktiva simskolebarn per 

termin under året. Styrelsen bestod av sektionsordförande Örjan Olsson 

och kassör Jan Lundberg. Styrelsen har även fungerat som ledare i olika 

arbetsgrupper. Vi har utökat styrelsen med ledamöterna Hannes Olsson 

och Terese Svedberg Björk. 

 

Vad hände 2020: 

2020 var ett speciellt år för oss och hela världen. För oss har det inneburit 

att alla tävlingar har blivit inställda förutom en mikrotävling på Navet i 

november. En tävling genomfördes dock medan restriktionerna om 50 

personer i hallen gällde, vilket möjliggjorde för att kunna hålla en tävling för 

30 simmare. Bristen på tävlingsrutin lyste igenom och många fick inte ut 

allt som de hade i kropparna. Det har varit svårare att behålla tränare i 

slutet på året och i början av 2021 på grund av att de själva inte får träna 

med sin egen träningsgrupp. En del har också valt att inte träna alls. Vi har 

en tjejliga som ändå visade framfötterna rejält med många kanontider. 
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Trots att de är minderåriga så var de nära på att slå de tider som krävdes 

året innan för att få simma final på SUM-sim, svenska 

ungdomsmästerskapen. 

  

PÅ IKSU sport har vi erbjudit 14 ledarledda träningspass. Tyvärr har inte A-

gruppen fått träna under slutet av höstterminen pga rådande restriktioner. 

På Navet har vi haft två pass i veckan. Vi har utökat träningstiden för några 

av grupperna och startat en ny under året. Det har varit högt tryck och vi har 

haft kö till vissa grupper.  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. Vi blev tyvärr tvungna att ställa in några av 

våra planerade träningsläger, men hann dessbättre åka till Hemavan i 

början av året på ett läger.  

 

Ekonomi: 

Omsättningen 2020 var ca. 426 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), Sofia Johansson (sektionskassör), Owe Jonsson 

(lagledare och tävlingsansvarig), Johan Asplund (ansvarig för 

squashstegen) och Matilda Falck (träningsansvarig). Sektionen hade under 

2020 över 60 sektionsaktiva medlemmar. 

 

Vad hände 2020:  

Squashstegen är sektionens ständigt pågående motions och 

tävlingsturnering. Under 2020 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. Även spelare från pool 5 och uppåt har haft ett   

träningspass på tisdagar. Under hösten togs beslutet att ställa in 

träningarna på grund av rekommendationer kring den rådande pandemin 

medan stegen har fortsatt att spelats men med längre omgångar. 

 

Till hösten 2020 togs beslutet att ställa upp i det nationella seriesystemet 

med ett i grunden nytt och yngre lag. Dessvärre blev det bara ett 

sammandrag innan pandemin gjorde att förbundet ställde in allt seriespel. 

 

Under våren och början av hösten bedrev sektionen instruktörsledd 

squashträning på söndagar. Söndagssquashen är öppen för alla IKSU:s 
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medlemmar som en bokningsbar medlemsaktivitet. Både det mixade 

passet och det separata tjejpasset på söndagar har varit mycket 

uppskattat fram till det alla ledarledda bollpass ställdes in under hösten. 

 

Även dom populära motionstävlingarna som sektionen brukat arrangera på 

en vardagskväll har begränsats. I början av hösten genomfördes en 

motionstävling. 

 

Ekonomi: 

Sektionen omsatte under 2020 ca 65 000 kr. 

 

 

Sektion: IKSU volleyboll 
Sektionen bedriver tränings och tävlingsverksamhet i volleyboll för damer 

och för herrar. Säsongen 2020/2021 spelar vi volleyboll med ett damlag i 

elitserien och ett damlag i division 2 samt ett herrlag i division 2.  

 

Organisation:  

Den verksamma sektionsstyrelsen under året bestod av Minna Vihtari  

(sektionsordförande), Robert Cajander (sektionskassör),  

(Ledamot), Ulrika Åberg (Ledamot), Ida Georgsson (Ledamot) Felicia 

Granberg (Ledamot), Gösta Olsson (Ledamot), Caroline Frick (Ledamot), 

Mikael Henriksson (Ledamot), Olov Långström (Suppleant), Caroline 

Backstad (Suppleant), Kia Granberg (Suppleant). Sektionen har under året 

ökat sitt medlemsantal till ca 50 sektionsmedlemmar.  

Ledare för division 1 laget under 2020/2021 har varit Lars-Göran Granberg 

och Gösta Olsson. Under året har elitlaget haft fysträning med Isac Ersare 

och Pontus Öhrner. För division 2 har truppen letts av Lennart Jonsson. 

Herrlaget har tränats av Mikael Henriksson 

Vad hände 2020: 

Som för många andra har Corona pandemin påverkat vårt sektionsarbete. 

Från mars 2020 har fram till hösten var alla styrelsemöten i digital form. I 

början av hösten när smittalen var låga lyckades vi träffas vid ett par 

möten. När smittalen steg igen så har inga möten bedrivits annat än 

digitalt. En målsättning som vi lyckades med under året var att få ett elitlag 

i volleyboll. Vi har även arbetat hårt för att öka marknadsföringen för 

volleybollen som sport som till att få fler sponsorer. Hösten 2020 präglades 

av att seriespelet för damer och herrar i division 2 lades ned samt att dessa 

lag inte fick fortsätta bedriva träning. För elitlaget har träningar och 

matcher spelats under hela året då spel på högsta nivå inte har drabbats av 

några restriktioner i samband med pandemin. Vårt elitlag har haft en tuff 

höst med många bortamatcher, det antal timmar laget har suttit på tåg 
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denna säsong är en bedrift i sig. I elitserien lyckades vi skrapa ihop sju 

poäng innan året avslutas och låg på 10 plats (av 11 lag).  

 

I division 2 damer, 2019/2020 låg vi 2: a inför den avslutande omgången som 

skulle avgöra serien. Vi tackade nej till kval och sedan avbröts serien pga. 

Corona. I laget ingick spelare från Sverige, Tyskland och Finland 

Säsongen 2020/2021 leder vi serien utan setförlust, men serien kommer 

troligen inte att slutföras pga. Corona. Enligt tidigare beslut blir det inget 

kvalspel utan vinnare/förlorare går direkt upp/ner, men det troliga är att 

inga lag byter division i och med att serierna inta kan spelas klart. I laget 

ingick spelare från Sverige, Estland och Thailand 

 

För herrlaget var det första året av seriespel i division 2. Innan seriespelet 

stängdes ned hann vi spela 4 matcher, och vi låg trea i tabellen av fyra lag.  

 

Ekonomi:  

Sektionen omsatte ungefär 300 000kr under 2020. Huvuddelen av 

intäkterna kommer från sponsorer. Vi har även utfört intern arbete som röjt 

skogsdungen vid IKSU samt genomfört kortkontroller. 
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Styrelsen 2020 
 
Anders Rebbling 

Styrelseordförande 

 

Ida Lestander 

Vice ordförande 

 

Anna Hellgren 

Ledamot 

 

Jörgen Vikström 

Ledamot (avgått under året) 

 

Johanna Cory 

Ledamot 

 

Magnus Ferry 

Ledamot 

 

Outi Krekula 

Ledamot 

 

Simon Dahl 

Suppleant 

 

Oskar Riby 

Suppleant (avgått under året) 


