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Styrelsen sammanfattar året
Föreningen utvecklas och att de flesta pilar pekar fortsatt uppåt. Några saker sticker ut lite
extra och måste nämnas. I februari belönades föreningen med ”Årets jämställdhetspris” vid
Umeå idrottsgala. Motiveringen lyder: ”Umeå Brottning är en förening för alla – på lika villkor.
En inkluderande förening som är engagerad och som föregår med gott exempel, som visar
andra att jämställd idrott är möjlig. I denna förening fördelas resurser jämställt och de arbetar
aktivt för jämställd representation i alla delar. Umeå Brottning har idag både jämställd
styrelse samt en jämställd tränarstab, vilket ses som en styrka för utveckling då mångfald
berikar och bidrar till en mer dynamisk verksamhet. Och med sitt lyckade integrationsarbete
för tjejer har Umeå Brottning lämnat ett positivt avtryck i idrottens jämställdhetsarbete.”
Detta är ett hederspris och något som alla drivande i föreningen känner stor stolthet över,
liksom förstås ett bevis på att föreningen värderar killars och tjejers idrottande lika högt.
Under året blev det även klart att trångboddheten snart är ett minne blott. Det målmedvetna
arbetet att finna nya lokaler har äntligen gett resultat. Umeå Brottning flyttar under 2018 till
Mariehems centrum och den lokal som just nu håller på att färdigställas för mattsport i
anslutning till Gymnastikens hus och ICA Kvantum. Detta kommer att innebära kraftigt
förbättrade förutsättningar för verksamheten och att betydligt fler än idag kommer att
rymmas på mattorna!
För första gången någonsin har Umeå Brottning haft en deltagare på VM genom Oskar
Månsson som representerade föreningen vid ungdoms-VM i Aten. Under året har flera
Umeåbrottare representerat landslaget och Umeåbrottarna har tagit flera medaljer på
internationella tävlingar. Detta är ett kvitto på att det finns både bredd och topp i Umeå
Brottning!
I februari arrangerade Umeå Brottning Norrländska Elitbrottningarna. Med 380 brottare från
Norden och Baltikum på startfältet är det troligtvis den största tävling som någonsin har
arrangerats i Norrland. Tävlingen blev lyckad såväl sportsligt som ekonomiskt och
organisatoriskt. Tävlingen avgjordes på sex mattor, samtliga matcher sändes live på webben
och det mesta flöt på som planerat, det stora formatet till trots. Tack alla ni som hjälpte till,
Norrländska Elitbrottningarna skulle aldrig ha blivit av utan er hjälp och tid!
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I övrigt konstateras att det mesta i föreningen är sig likt. Ekonomin är fortsatt stabil
även om årets resultat för första gången i klubbens sexåriga historia landar på minus, främst
till följd av ökade kostnader för tävlingsverksamheten och sjunkande bidragsintäkter.
Styrelsens fokus under året har legat på hallfrågan, planering och genomförande av
Norrländska Elitbrottningarna och SM i Beach Wrestling, arbete med vision och värdegrund,
bidragsansökningar, projektplaner och planering av olika arbetsinsatser.
Det har varit bra fart i samtliga träningsgrupper men tyvärr innebär trängseln i hallen att inte
alla barn och ungdomar som vill brottas får plats. Som tur är kommer detta att tillhöra
historien när den nya hallen står färdig.
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen lägga ytterligare ett intensivt och på många
sätt framgångsrikt verksamhetsår till handlingarna.
Styrelsens sammansättning under året
Ordförande
Maria Malmqvist
Sekreterare
Samuel Eriksson
Kassör
Conny Tärnklev
Ledamöter
Krister Eriksson
Kristina Johansson
Suppleanter
Frans Nilsson
Mikael Terävä
Revisorer
Pontus Bergh
Mårten Hetta

Ordinarie
Suppleant

Valberedning
Carina Lindgren, sammankallande
Samuel Gustafsson
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Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick till 387 vid verksamhetsårets utgång 2017-07-31. Föreningens
medlemmar är fortfarande till övervägande del män och små förändringar har skett under
året.

Lokalt aktivitetsstöd
Föreningen har under verksamhetsåret beviljats lokalt aktivitetsstöd för totalt 490
registrerade sammankomster och 6324 deltagartillfällen, vilket är en marginell minskning
sedan föregående år. Det kommunala LOK-stödet har däremot ökat under året.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft cirka ett protokollfört möte i månaden under verksamhetsåret utom i juli
månad. Därutöver har mindre konstellationer av styrelsen haft möte cirka två gånger i
månaden för att planera verksamheten, skriva bidragsansökningar, planera Norrländska
Elitbrottningarna och SM i Beach Wrestling, fortsätta utvecklingsarbetet med
policydokument, ta fram nya klubboveraller, närvara vid Svenska Brottningsförbundets
årsmöte och så vidare.
Under året har styrelsen träffat en representant för Parasportförbundet för att på sikt kunna
hitta samarbetsformer och bli bättre på att kunna ta emot fler som vill brottas utifrån sina
förutsättningar.
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Även arbetet med integration har fortsatt under året. Umeå Brottning har deltagit vid
Umeås integrationsdag Umegration, träffat representanter för andra föreningar och berättat
om Umeå Brottnings integrationsarbete vid en specialdistriktsförbundsträff i Skellefteå samt
haft möte med de flesta ensamkommande som tränar i föreningen tillsammans med tolk och
gode män för att skapa bättre förståelse och bidra till en bättre verksamhet för alla.
Representanter från styrelsen har under året även varit drivande krafter i olika arbetsgrupper
hos Svenska brottningsförbundet för att ta fram en ny tävlingsstruktur samt för att utveckla
de utbildningar av tränare, domare och tävlingssekreterare som Svenska brottningsförbundet
har.
Ekonomi
Det ekonomiska läget i föreningen är fortsatt stabilt även om årets resultat för första
gången landar på minus. Kostnaderna för tävlingsverksamheten har fortsatt öka och en
minskning har skett av olika bidrag. På plussidan sticker Norrländska Elitbrottningarna och
ökade sponsorintäkter ut. Förutom Norrländska Elitbrottningarna har två stora
arbetsinsatser genomförts under året, nämligen bevakning av festivalområdet i samband
med Brännbollsyran och flytt av Jobmeal till nya lokaler. För en mer utförlig ekonomisk
redogörelse, se ”förvaltningsberättelse”.
Hemsida och IT
Föreningens hemsida och Facebooksida är fortsatt välbesökta. Den nya hemsidelösningen
innebär stor flexibilitet och betydligt bättre användarvänlighet än den gamla sidan. Sidan har
dessutom flerspråksstöd och i samband med Norrländska Elitbrottningarna togs en engelsk
version av tävlingswebben fram för att underlätta för utländska deltagare. Under året har
även föreningens Youtube-kanal vidareutvecklats och möjlighet finns nu att livesända
tävlingar direkt på föreningens Youtubekanal.
Media
Under tävlingssäsongen har Umeå Brottning lyfts fram i media var och varannan vecka. Cirka
30 artiklar har publicerats i lokalpressen och har handlat om allt från egna
tävlingsarrangemang, fina tävlingsresultat, fysträning av lag och träning utomhus i gröngräset
till trångboddhet och Umeå Brottning som en god förebild med verksamhet i alla åldrar och
på alla nivåer. Samtliga publicerade nyhetsartiklar under året finns upplagda på föreningens
hemsida under föreningen/media.
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Utbildning
Umeå Brottning har under året deltagit i flera utbildningar och kurser. Styrelsen har – i
samarbete med SISU Västerbotten – fortsatt det påbörjade arbetat med frågor som rör
värdegrund, vision och föreningsutveckling. Detta arbete kommer att fortsätta under
kommande verksamhetsår. Under året har Umeå Brottning stått värd för en tränarkurs steg
1 med deltagare från Umeå, Malå och Vännäs. Två representanter från föreningen har under
året deltagit i SBF:s tränarinstruktörsutbildning i Arboga och kan nu hålla i SBF:s
tränarutbildning steg 1, 2 och 3. Umeå Brottningsförening har fyra licensierade domare som
under året har deltagit i SBDF:s nationella domarutbildning.
Brottning handlar som bekant om fysik, men även mental styrka är viktigt. För att stärka den
mentala förmågan och skapa medvetenhet kring de psykologiska aspekterna av brottning
har en satsning på mental träning gjorts tillsammans med en psykolog vid Umeå universitet.
Fokus har legat på Elitgruppen, och tanken är att mental träning mer än tidigare ska bli en
integrerad del av träningen.
Ett intressant framtidsprojekt som också är värt att nämna är Umeå Brottnings arbete med
att starta upp ett kompetenscentrum för brottning vid Umeå universitet, som är ett av
landets tre riksidrottsuniversitet. Detta skulle på ett bättre sätt än idag göra det möjligt att
kombinera högre studier med elitsatsning på brottning. Idag finns gymnasier med anpassad
studiegång och brottning på schemat på några platser i landet, men på högskolenivå finns
ingenting. En ny hall, en brottningsförening som tänker nytt, ett offensivt brottningsförbund
och ett universitet som är med på tåget kan ändra på detta!
Verksamhet
Satsningen på barn och ungdomar har fortsatt under året. Ett genomgående problem för
idrottsrörelsen i stort, liksom för Umeå Brottningsförening, är att behålla och rekrytera
ungdomar som har kommit lite högre upp i åldrarna. Umeå Brottningsförening har därför i
samarbete med Riksidrottsförbundets ” Idrottslyftet” fortsatt arbetet att gå från triangel till
rektangel, vilket innebär att fler än idag ska hålla på längre med sin idrott. Bland annat har
satsningen på träningsgruppen Nybörjare äldre bidragit till att ett par brottare har gått
vidare till Elitgruppen, vilket är exakt vad tanken var när gruppen bildades för några år
sedan. Flera har dock valt att fortsätta träna med Nybörjare äldre och är nöjda med det.
Därmed är Umeå Brottning en av få föreningar i landet som har möjlighet att erbjuda träning
för såväl elitsatsande seniorer som vuxna nybörjare som bara vill träna, helt i enlighet med
Riksidrottsförbundets strategi 2025.
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Även satsningen på cirkelträning på tisdagar innebär en breddning av verksamheten och en
möjlighet att kunna rymma individer i verksamheten som saknar träningsvana och inte är
intresserade av att tävla. Utan bredd, ingen topp, därför tror vi att detta är ett klokt sätt att
arbeta.
Samtliga träningsgrupper är fulla eller nästan fulla och i de yngsta barngrupperna får inte alla
som vill brottas plats. Detta är ett problem som har förföljt föreningen de senaste åren
eftersom träningslokalen är underdimensionerad i förhållande till verksamheten. Den nya
hallen kommer att avhjälpa detta angenäma problem så nu gäller det bara att hålla ut lite
till.
Föreningen har genom Elitgruppen inlett ett samarbete med en brottningsklubb i Sankt
Petersburg, Ryssland. Umeå Brottning deltog under våren 2017 i ett mycket välordnat och
lärorikt träningsläger i Sankt Petersburg och fick god kontakt med brottare och tränare där.
Planer på fortsatt samverkan finns för att våra brottare ska kunna fortsätta utvecklas
samtidigt som nya vänskapsband knyts och motivationen att hårdsatsa upprätthålls. Även
det fleråriga samarbetet med Šiauliai, Litauen har fortsatt under året och Umeå Brottning är
på alla sätt en del av den internationella brottningsfamiljen. På närmare håll finns Husum
som också är en viktig samarbetspartner för hela föreningen. Under året har flera lyckade
träningshelger anordnats tillsammans med Husum.
Utmärkelser
Från Elitgruppen fick Julius Tärnklev i samband med terminsavslutningen i Holmsund i juni
ta emot Edvin Gladers träningspris då han under året uppvisat synnerlig träningsflit i
Edvin Gladers anda. Oskar Månsson på andra plats låg endast två träningar efter. Från
T ävlingsgruppen tilldelades Gustav Gellerstedt utmärkelsen och även där var det riktigt
jämnt.
Tävlingar och träningsläger
Under året stod Umeå Brottning åter värd för Norrlands i särklass största tävling Norrländska
Elitbrottningarna. Om detta kan du läsa under rubriken ”Styrelsen sammanfattar året”.
Umeå Brottning har under året dessutom anordnat flera mindre klubbtävlingar och
träningsläger.
Verksamhetsåret 2016/2017 har bjudit på stora sportsliga framgångar. Förutom medaljer på
nybörjarträffar, cuper, SM och Norrländska Elitbrottningarna är det några prestationer som
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förtjänar att belysas lite extra.
SM-finalen i ungdom 85 kg var i år en ovanligt intern angelägenhet. Klubbkompisarna och
tvillingbröderna Oskar Månsson och Gustav Månsson ställdes mot varandra. En ganska
krampaktig match slutade med seger för Gustav och två SM-medaljer till Umeå! På samma
ungdoms-SM slutade Umeå Brottning på sjätte plats av alla deltagande klubbar genom dessa
medaljer samt Amanda Anderssons fjärdeplats och Viktor Teräväs femteplats!
Oskar Månsson har under året radat upp internationella framgångar: guld i Tapa, Estland,
guld i Tana, Norge, brons i Black Diamond Cup, Ungern, brons i Tallinn Open som för övrigt
är Europas största brottningstävling med nära 2000 deltagare, brons i Bukarest UWW,
Rumänien, brons på Nordiska mästerskapen, femte plats i Subotica UWW, Serbien samt
deltagande på ungdoms-VM i Aten. Lägg därtill SM-medalj och en rad nationella framgångar.
Mycket imponerande!
Även övriga Umeåbrottare har samlat medaljer i drivor. Ett litet urval:
Tilda Tärnklev, guld junior-SM, guld Frauenturnier Berlin.
Viktor Terävä, guld Tapa, Estland, brons Öresundsträffen, Guld Tana Cup, Norge.
Sofia Eriksson Lif, silver Mälarcupen, brons junior-SM.
Amanda Andersson, brons Soft Touch Open, Göreborg, fyra USM.
Gustav Månsson guld ungdoms-SM under en i övrigt skadefylld säsong.
Julius Tärnklev, silver, Aprilstevnet, Kirkenes, Norge.
Lika roligt som dessa fina tävlingsresultat är att allt fler nybörjare och yngre förmågor har
vågat ta steget att tävla både på nybörjarträffar och cuper och visat på både goda resultat
och verklig kamratskap och kämpa-anda.
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Några viktiga datum 2017
 24 oktober, årsmöte Guldrummet, Umeå Energi Arena
 XX december, julfika
Några viktiga datum 2018
 17 mars, Nybörjarträff
 31 maj – 2 juni Brännbollsyran, arbetsinsats
 XX juni, sommaravslutning
 19-21 oktober, Norrländska Elitbrottningarna
 XX oktober årsmöte
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