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Styrelsen sammanfattar året
Verksamhetsåret 2014/2015, det vill säga perioden från den 1 augusti 2014 till den 31 juli
2015, har präglats av hårt och målmedvetet arbete från såväl aktiva och ledare som
styrelse. Den positiva utveckling som föreningen haft alltsedan uppbrottet från gamla
Umeå IK har på alla sätt fortsatt under året. Antalet medlemmar fortsätter att växa,
ekonomin är stabil och de sportsliga resultaten imponerar. Styrelsen vill med denna
verksamhetsberättelse lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna.
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Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka. Vid verksamhetsårets utgång 2015-07-31
hade föreningen 313 medlemmar. Föreningens medlemmar är till övervägande del män och
andelen kvinnor i föreningen har sjunkit ytterligare under året, om än marginellt.
Medelåldern bland föreningens medlemmar är idag 24 år.
Kön
Kvinnor
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41–
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26
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Könsfördelning

Kvinnor

Män

Lokalt aktivitetsstöd
Föreningen har under verksamhetsåret redovisat lokalt aktivitetsstöd med totalt 414
sammankomster och 6586 deltagartillfällen. Detta innebär att antalet deltagartillfällen har ökat
med nära 1000 stycken jämfört med föregående verksamhetsår.
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Styrelsens arbete
Styrelsen har haft cirka ett protokollfört möte i månaden under verksamhetsåret förutom i
juli månad. Därutöver har mindre konstellationer ur styrelsen haft möte cirka två gånger i
månaden för att planera verksamheten, skriva bidragsansökningar, förbereda för Norrländska
Elitbrottningarna, närvara vid Svenska Brottningsförbundets årsmöte och så vidare. Till
Svenska Brottningsförbundets årsmöte hade föreningen skrivit en motion som handlade om
krav på läkare i samband med större tävlingar och mästerskap. Motionen gavs inget bifall på
årsmötet, men att Umeå syns och finns i Brottarsverige är det ingen tvekan om. Även om
fjolårets motioner om slopat licenskrav för de under 6 år samt att tävlingsarrangörer bör få
avgöra deltagaravgiftens storlek mer självständigt båda avslogs är det tydligt att motionerna
har väckt tankar. SBF har under året genom en rad beslut i stort sett ordagrant implementerat
nämnda motioner.
Vid sidan av ekonomi är lokalfrågan, tränartillsättningar samt föreningens organisation och
styrning några av de viktigaste frågorna som styrelsen har brottats med under det gångna
året.
Beträffande hallfrågan kan konstateras att vissa framsteg har gjorts. Möjlighet att disponera
hela B-hallen finns nu vid två träningstillfällen i veckan, vilket har inneburit att ytterligare några
barn har kunnat slussas in i verksamheten. Arbetet med att hitta en annan hall fortgår alltjämt.
Kontakten med kommunen är tät och möjligheten för Umeå Brottning att inrymmas i tilltänkta
Gymnastikens hus på Mariehem utreds. I väntan på förändringar på hallfronten är det i nuläget
omöjligt att ta emot fler aktiva i brottarlekis, teknikgruppen, tävlingsgruppen och
brottarfysgruppen.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket stabil. Såväl kostnader som intäkter har minskat
något, vilket i huvudsak kan förklaras med att inga stora klädinköp har gjorts under året.
Sådana genererar både en stor kostnad i form av inköp och en stor intäkt i samband med
försäljning, men kostnad och intäkt tar ut varandra och påverkar därför inte resultatet.
På intäktssidan märks de största förändringarna – undantaget intäkter av engångskaraktär genom ökade sponsor-och bidragsintäkter samt minskade intäkter för egna arbetsinsatser. De
största avvikelserna på kostnadssidan jämfört med föregående år – rensat för kostnader av
engångskaraktär - är ökande kostnader för lokalhyra och utbildning samt minskade kostnader
för resor och boende.
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Årets resultat blev 62 000 kr jämfört med budgeterade – 105 000 kr. Att årets resultat
blev så mycket bättre än beräknat beror till stor del på att det planerade inköpet av ny
föreningsbuss inte blivit av.
Även om ekonomin fortsatt är stark finns orosmoln. Enskilda styrelseledamöters förmåga att
söka och beviljas bidrag har inneburit ökade intäkter på över 156 000 kr utöver LOK-stöd under
det gångna året. Vore det inte för detta skulle årets resultat trots uteblivet bussköp ha slutat
på -94 000 kr. I sammanhanget måste även nämnas att arbetet med att knyta sponsorer till
föreningen fortsätter att bära frukt. Under året har sponsorintäkterna ökat med över 20 000
kr till att idag ligga på 74 000 kr vilket gör sponsorintäkterna till en större intäktskälla än de
samlade träningsavgifterna.
Hemsida
Föreningens hemsida www.umeabrottning.se är fortsatt en av Brottarsveriges mest besökta
och flitigast uppdaterade. Hemsidan bygger på Riksidrottsförbundets Idrottonline, som är
en IT-plattform med funktioner för medlemshantering, LOK-stöd, Idrottslyftet och hemsida.
Konceptet är enkelt och vem som helst med grundläggande datorkunskap kan sköta och
driva hemsidan. Nuvarande webbmaster heter Samuel Eriksson.
I samband med Norrländska Elitbrottningarna slog hemsidan rekord igen med över 3 400 unika
besökare på en och samma dag! Under året har sidan haft över 30 000 besökare.
Förutom hemsidan har Umeå Brottningsförening en Facebooksida. Där läggs bilder från
träningar, tävlingar och andra aktiviteter upp samt information som snabbt behöver nå ut
till medlemmarna.
Utbildning
Umeå Brottningsförening har under året deltagit i flera utbildningar och kurser. Umeå
Brottningsförening har bland annat varit representerad på den nationella domarutbildning
som hölls i Piteå i september 2014, vid brottningskonventet i Jönköping i januari 2015 och på
konventet i Stockholm i april. Styrelsen har – i samarbete med SISU Västerbotten – under året
arbetat med frågor som rör värdegrund, vision och föreningsutveckling. Detta arbete kommer
att fortsätta under kommande verksamhetsår. Sedan tidigare har föreningen ett 15-tal
utbildade steg-1- och steg-2-tränare – huvudsakligen tävlingsbrottare – samt en handfull
som även har genomgått steg-3-utbildning. Under året har även föräldraträningar,
regelgenomgångar och andra kortare utbildningar genomförts.
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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 påbörjat en satsning som syftar till att
rekrytera och behålla barn och ungdomar även efter att de passerat 15-årsstrecket. Under
verksamhetsåret har träningsgruppen för äldre nybörjare fortsatt, vilket förhoppningsvis ger
ringar på vattnet genom att några av dessa träningsdeltagare tar steget upp till elitgruppen.
En översyn av träningsgruppernas organisation har också genomförts med syfte att lättare
kunna möta den aktiva på sin nivå. Verksamheten har bedrivits i fem grupper: brottarlekis för
barn mellan 6–7 år, teknikgruppen för barn från 7 år med fokus på lek, tävlingsgruppen för
barn från cirka
9 år som vill tävla, elitgruppen för föreningens äldre tävlingsbrottare samt nybörjare äldre för
nybörjare från cirka 15 år och uppåt.
På brottarfysen är det ofta över 30 deltagare på mattan samtidigt. Deltagarantalet på
brottarfysen har därefter mer eller mindre legat stabilt på mellan 20 och 30 deltagare vilket
är på gränsen till vad hallen mäktar med utan att det går ut över säkerheten.
Föreningen har genom elitgruppen ett fortsatt samarbete med Saulės miesto atletikos klubas
i Šiauliai i Litauen. Föreningen i Litauen hyser några av landets – och världens – absolut främsta
brottare på damsidan, tränare i yppersta världsklass och även duktiga grekbrottare. Detta
samarbete har redan bidragit till en positiv utveckling för Umeås tävlingsbrottare, samt nya
bekantskaper. Förhoppningen och målsättningen är att samarbetet fortsätter och fördjupas
under kommande år.
Även i de yngre åldrarna har utvecklingen fortsatt framåt. Antalet deltagare i brottarlekis,
teknikgruppen och tävlingsgruppen har aldrig tidigare varit större, vilket märks tydligt på
mattan där det har blivit väldigt trångt. Även under detta år har det delats ut en massa bronsoch silvermärken som bevis på att utvecklingen inte bara kvantitativt utan även kvalitativt
fortsätter.
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Egna tävlingar
Norrländska Elitbrottningarna 2015 blev ännu en idrottslig succé. Tävlingen anordnades på
Exel arena och hölls för första gången på mycket länge – kanske för första gången någonsin –
på fem mattor. Med 348 anmälda brottare från Sverige, Ryssland, Estland, Norge och Finland
är Norrländska Elitbrottningarna Norrlands och även norra Nordens största tävling under
2015. Liksom förra året blev Umeå fjärde bästa klubb och plockade mängder av medaljer.
Förutom sportsliga framgångar blev tävlingen en stor framgång arrangörsmässigt. Tävlingen
avlöpte fenomenalt bra mycket tack vare massivt stöd från föräldrar och övriga
funktionärer. Enda minuset är att tävlingen gick med ekonomisk förlust, vilket främst kan
förklaras genom hög hallhyra, generösa villkor för utomnordiska brottare och omfattande
funktionärskostnader.
Umeå Brottning arrangerade även en nybörjarträff på Exel Arena i maj månad. Umeå hade
både flest deltagare av alla klubbar på tävlingen och flest medaljörer på prispallen. Liksom
Norrländska Elitbrottningarna blev nybörjarträffen ett lyckat arrangemang såväl sportsligt som
arrangörsmässigt, men även ekonomiskt.
Utmärkelser
Från elitgruppen fick Tilda Tärnklev i samband med terminsavslutningen i Holmsund i juni ta
emot Edvin Gladers träningspris då hon under året uppvisat synnerlig träningsflit i Edvin
Gladers anda. Från tävlingsgruppen tilldelades Axel Nilsson utmärkelsen med samma
motivering.
Bästa junior-/seniorbrottare 2014 utsedd av Västerbottens Brottningsförbund blev Tilda
Tärnklev.
Under året har Max Gustafsson – efter att ha klarat alla ingående moment – tilldelats ett
guldmärke.
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Tävlingar
Verksamhetsåret 2014/2015 har bjudit på stora sportsliga framgångar. Förutom drivor av
medaljer på nybörjarträffar, cuper, distriktsmästerskap och Norrländska Elitbrottningarna är
det några prestationer som förtjänar att belysas lite extra. Under året har Umeå Brottning haft
Hela Sofia Eriksson-LIF:s säsong är full av sådana prestationer. Under året har hon tagit brons
på Öresundsträffen, silver på Mälarcupen, silver på Glentons Mästarmöte, brons på USM,
brons på Soft-Touch, guld på Nordiska Mästerskapen samt flera framskjutna placeringar på
mindre tävlingar.
Tilda Tärnklev tog guld på Mälarcupen, guld på SM i Beach Wrestling i både junior- och
seniorklassen, silver på Glentons mästarmöte, silver på GP-tävlingen Vättercupen, silver på
Falkenbergs GP, brons på junior-SM, silver på Tallinn Open, silver på Nordiska Mästerskapen.
Maria Tansbo vann guld på Tallinn Open och guld på Norrländska Elitbrottningarna.
Oskar Månsson tog guld på Glentons mästarmöte, guld på Tallinn Open, brons på FT-cupen.
Gustav Månsson tog silver på Glentons mästarmöte, silver på Arctic cup, silver på Soft Touch
Open, guld på Norrländska Elitbrottningarna.
Lika roligt som dessa fina tävlingsresultat är att några nybörjare och yngre förmågor har vågat
ta steget att tävla både på nybörjartävlingar och cuper. Ibland vill och vågar barnen mer än
sina föräldrar, vilket gör arbetet att få fler föräldrar att vilja åka med på tävlingar fortsatt
viktigt.
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Några viktiga datum 2015/2016
20 oktober 2015
 20 oktober, årsmöte Guldrummet, Umeå Energi arena (Gammliahallen)
 23 oktober, arbetsinsats Mäklarcity
 5 november, kaffeservering Umeågalan
 oktober-maj, ansvar för Vävens garderob HT och VT
 11 december, julfika och klubbtävling
 9 februari (prel.), Restaurangchansen
 23 januari (prel.), Nybörjarträff Umeå
 6 juni, sommarfika och avslutning
Under året firar Umeå Brottningsförening 5 år och det kommer att märkas!
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