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Styrelsen sammanfattar året
Ett år i de nya lokalerna är till ända och den långa väntan på bättre träningsmöjligheter
likaså. Vi kan konstatera att det har varit värt all nedlagd tid, alla möten och turer att
äntligen ha lokaler som möter föreningens behov.
Som exempel kan nämnas att två parallella brottarlekisgrupper har varit igång under
vårterminen vilket hade varit en omöjlighet i de gamla lokalerna. Med fler tränarresurser
hade det kunnat vara både tre och fyra grupper!
I oktober anordnades Norrländska Elitbrottningarna på Umeå Energi Arena med cirka 240
deltagare från 30 klubbar i Sverige, Norge, Finland, Estland och Litauen. Tävlingen flöt på bra
men lockade något färre deltagare än förväntat. I oktober 2019 anordnar Umeå Brottning
uppföljaren Umeå Wrestling Battle på Umeå Energi Arena.
I april stod Umeå Brottning värd för en nybörjarträff. Med stora luftiga lokaler kunde
nybörjarträffen genomföras i träningshallen på Marielund med deltagare från Umeå och
Rosvik.
Ett stort Norrlandsläger har arrangerats på hemmaplan med ekonomiskt stöd från Svenska
brottningsförbundet via idrottslyftet. Lägret leddes av juniorlandslagets tränare Leonard
Östlund och Vahab Deneshvar för killarna och av nyblivna VM-tvåan Jenny Fransson och
ungdomslandslagets tränare Sofia Cederqvist för tjejerna. Lägret blev mycket lyckat och
planer finns för en uppföljning under våren 2020.
Därtill har föräldraträningar och en ledarutbildning genomförts under året.
Föreningen har haft representanter på den domarkurs som genomfördes i Jönköping i
januari samt vid förbundets konvent och årsmöte i Stockholm i april. Föreningen har två
utbildade domare och en tävlingssekreterare.
Övriga aktiviteter som anordnats i föreningens regi är Blodomloppet, sommaravslutningen
på Nydala, Hjältarnas dag, Skärgårdscamp samt Change the game.
Under året har gamle storbrottaren och profilen Sören Svedberg avlidit. Han var en drivande
kraft när UIK Brottning etablerade sig i Sverigeeliten på 50- och 60-talet. Han var son till
gamla rikstränaren och olympiamästaren Rudolf Preven Svedberg och en eldsjäl vars hjärta
alltid klappade för brottningen.
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Ekonomin går med minus i år då lokalhyran stigit betänkligt samtidigt som intäkterna
från bidrag och arbetsinsatser minskar. Styrelsen har haft fokus på att få till ett bra
samarbete och god kommunikation i föreningen mellan träningsgrupperna samt att
rekrytera fler tränare, främst till brottarlekis.

Styrelsens sammansättning under året
Kristina Johansson
Frans Nilsson
Conny Tärnklev
Krister Eriksson
Sara Gustafsson
Mikael Terävä
Revisorer
Pontus Bergh
Samuel Eriksson
Valberedning
Carina Lindgren
Maria Malmqvist

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ordinarie
Suppleant
Sammankallande

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft cirka ett protokollfört möte i månaden under verksamhetsåret utom i juli
månad. Därutöver har mindre konstellationer av styrelsen, ibland tillsammans med personer
utanför styrelsen, haft möte cirka två gånger i månaden för att planera verksamheten, skriva
bidragsansökningar, planera Norrländska Elitbrottningarna, utveckla kommunikationsvägar
mellan träningsgrupperna och styrelsen, haft möten med SISU, närvarat vid Svenska
Brottningsförbundets årsmöte och så vidare.
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
utbildningar av tränare, domare och tävlingssekreterare som Svenska brottningsförbundet
har.

Ekonomi
Det ekonomiska läget i föreningen har försämrats och landar på minus även i år. Lokalhyran
har stigit och kostnaderna för tävlingsverksamheten har fortsatt öka samtidigt som en
minskning av olika bidrag samt intäkter från arbetsinsatser har skett. En stor arbetsinsats har
genomförts under året, nämligen bevakningen av festivalområdet i samband med
Brännbollsyran. En mer utförlig ekonomisk redogörelse finns att ta del av i
förvaltningsberättelsen.
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Hemsida och IT
Föreningens hemsida och Facebooksida är fortsatt välbesökta. 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 som vanligt lyfts fram i media. Cirka 30 artiklar
har publicerats i lokalpressen under året och har handlat om allt från egna
tävlingsarrangemang, fina tävlingsresultat samt fysträning av lag. Samtliga publicerade
nyhetsartiklar under året finns upplagda på föreningens hemsida under föreningen/media.
Tävlingen Norrländska Elitbrottningarna besöktes även av SR P4 som gjorde ett längre
reportage. Några av Umeås yngre brottare medverkade under året i SVT:s barnprogram
morgonshowen.

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
grund.
Arbetet att etablera ett kompetenscentrum för brottning vid Umeå universitet, som är ett av
landets tre riksidrottsuniversitet, pågår vid sidan om all annan verksamhet. Detta skulle på ett
bättre sätt än idag göra det möjligt att kombinera högre studier med elitsatsning på
brottning.

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. Flera brottare från
Tävlingsgruppen har flyttat upp till Elitgruppen och på sikt hoppas vi att Elitgruppen
expanderar ytterligare. 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.
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, vi tycker att detta är ett klokt sätt att arbeta
på.
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Prestationer
Verksamhetsåret 2018/2019 har bjudit på stora sportsliga framgångar. Förutom medaljer på
nybörjarträffar och cuper är det några prestationer som förtjänar att belysas lite extra.
Öresundsträffen
Gustav Månsson – silver 97 kg
Lviv Open Cup Wrestling
Ellen Johansson – silver 65 kg
Ungdoms-SM
Ellen Johansson – brons 61 kg
Junior-SM
Oskar Månsson – silver 82 kg
Gustav Månsson – silver 87 kg
Soft Touch Open
Oskar Månsson – silver 82 kg
Gustav Månsson – brons 97 kg
Ellen Johansson – silver 61 kg
Lika roligt som dessa fina tävlingsresultat är att många nybörjare och yngre förmågor har
vågat ta steget att tävla på såväl nybörjarträffar som cuper och har visat prov på både goda
resultat och verklig kamratskap samt kämparanda.
Edvin Gladers träningspris
Edvins Gladers träningspris tilldelas en person i Tävlingsgruppen och en person i Elitgruppen
som har uppvisat synnerlig träningsflit i Edvin Gladers anda. 2019 års pris tilldelades Ingrid
Nilsson i Tävlingsgruppen och Ellen Johansson i Elitgruppen.

Några viktiga datum 2019




18-20 oktober, Umeå Wrestling Battle
22 oktober, årsmöte Marielundshallen
10 december, julfika

Några viktiga datum 2020






Mars, Nybörjarträff
28-30 maj, Brännbollsyran, arbetsinsats
Juni, sommaravslutning
16-18 oktober, Umeå Wrestling Battle
Oktober, årsmöte
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