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Styrelsen sammanfattar året
Ytterligare ett verksamhetsår är till ända och Umeå Brottnings positiva utveckling har på alla plan fortsatt
under året. Genom hårt och målmedvetet arbete från såväl aktiva och ledare som styrelse fortsätter
antalet medlemmar att växa, även i de äldre åldrarna. Glädjande är att de riktade insatser som gjorts för
att locka fler tjejer har bidragit till att det stora glappet mellan könen långsamt börjat jämnas ut. Fler
brottare deltar i tävlingsverksamheten och de sportsliga resultaten imponerar. Ekonomin är stabil med
välfyllda lador och trots stadiga kostnadsökningar visar bokslutet på svarta siffror. Utvecklingen av
organisationen, föreningens värdegrund och framtagande av nya policyer går sakta framåt. På sikt kan
detta arbete bidra till att föreningen stärks och blir mindre sårbar och upphängd på några få individer.
Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna.
Föreningens tidigare ordförande och tränare Jan Markström är död. Han avled efter en tids sjukdom i juli
månad. Jan Markströms betydelse för brottningen i Umeå kan inte nog betonas och hans bortgång innebär
en gigantisk förlust för föreningen, för svensk brottning och för alla i Jans omgivning. Det är en stor person
som har lämnat oss och det tomrum som uppstått kommer ta lång tid att fylla. Som ett sätt att hedra Jans
minne kommer styrelsen att instifta en tränar- och ledarfond i hans namn. Jan Markströms anda kommer
för alltid att leva vidare i våra minnen och i Umeå Brottning.
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Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick till 367 vid verksamhetsårets utgång 2016-07-31. Föreningens medlemmar är
fortfarande till övervägande del män, men av de medlemmar som är aktiva på mattan har en liten
utjämning av könsfördelningen skett.

Lokalt aktivitetsstöd
Föreningen har under verksamhetsåret beviljats lokalt aktivitetsstöd för totalt 488 registrerade
sammankomster och 6727 deltagartillfällen vilket är en viss ökning från föregående år.
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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 av styrelsen haft möte cirka två gånger i månaden för att planera
verksamheten, skriva bidragsansökningar, fortsätta utvecklingsarbetet med policydokument, närvara vid
Svenska Brottningsförbundets årsmöte, och så vidare.
Lokalfrågan, utveckling av principer för roll- och ansvarsfördelning inom föreningen och i styrelsen,
rekrytering och arvodering av tränare till elitgruppen och tävlingsgruppen, samt planering av Norrländska
Elitbrottningarna och en nybörjarträff är några av huvudfrågorna som styrelsen har brottats med under
det gångna året.
Beträffande lokalfrågan kan konstateras att vissa framsteg har gjorts. Möjligheten att disponera hela Bhallen vid två träningstillfällen i veckan och en omfördelning av träningsgruppernas träningstider har
inneburit en något minskad trängsel på mattan. Arbetet med att hitta en ny lokal fortgår alltjämt. Kontakt
med kommunen och möjligheterna att kunna använda delar av den anläggningen som planeras för
Motorikens hus på Mariehem fortgår.
Ekonomi
Det ekonomiska läget i föreningen är fortsatt mycket stabilt. Kostnaderna har visserligen även detta år
fortsatt att öka, främst till följd av en starkt expanderande verksamhet och fler i tävlingsverksamheten.
Den goda ekonomin har möjliggjort investeringar i kvalitetsutrustning såsom kastdockor och battle-ropes,
men även i ett nytt IT-system, vilket kommer gynna verksamheten under många år framöver. Även
intäkterna ökar vilket kan tillskrivas ett mycket framgångsrikt arbete med att söka bidrag och att
ordna och genomföra arbetsinsatser. Genomförda arbetsinsatser under året inkluderar flyttuppdrag,
insats på Brännbollsyran och Umeågalan, försäljning av Restaurangchansen samt bevakning av Jorden och
Skogen i Stan. Till de positiva nyheterna hör att föreningen under året har lyckats knyta några långsiktiga
sponsorer till sig, däribland Lux Nordic och Mäklarcity.
Hemsida
Under sommaren har föreningen lämnat RF:s idrottonline och övergått till en mer användarvänlig ITlösning. En ny hemsida håller på ta form och återfinns på samma adress som förut, www.umeabrottning.se
Idéer finns på att lägga upp bland annat teknikvideor på hemsidan och möjlighet att driva en liten webbutik
finns också, vilket öppnar upp för roliga framtidsprojekt. Umeå Brottnings hemsida behåller därmed sin
position som en av Sveriges mest besökta och flitigast uppdaterade brottningshemsidor.
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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. 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. Sedan
tidigare har föreningen ett 15-tal utbildade steg-1- och steg-2-tränare, huvudsakligen tävlingsbrottare,
samt ett par som även har genomgått steg-3-utbildning. Under året har föräldraträningar,
regelgenomgångar och andra kortare utbildningar genomförts. Två representanter från föreningen har
under året deltagit i SBF:s tränarinstruktörsutbildning i Arboga och kan nu hålla i SBF:s tränarutbildning
steg 1 och 2. Umeå Brottningsförening har fem licensierade domare som under året har deltagit i SBDF:s
nationella domarutbildning.
Verksamhet
Föreningen fyllde fem år under våren, vilket uppmärksammades med ett jubileumsfirande i samband med
säsongsavslutningen på Äventyrsbadet i Holmsund. Det blev ett trevligt och uppskattat evenemang med
många deltagare, prisutdelningar och tal.
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 har passerat 15-årsstrecket. Under verksamhetsåret har träningsgruppen
för äldre nybörjare fortsatt med växande deltagarantal. Förhoppningen är att satsningen ska ge ringar på
vattnet genom att några av dessa träningsdeltagare kan ta steget upp till elitgruppen.
Umeå Brottning har under året inlett en satsning för ensamkommande som vill träna brottning. I dagsläget
har föreningen cirka tio aktiva, främst från Afghanistan som regelbundet tränar brottning och vill börja
tävla. Det finns många aspekter att ta hänsyn till i detta arbete, som kommer att gå vidare under
kommande år. Förutom tolkbehov för att kunna kommunicera under träning väcks frågor kring hälsa, hur
kontakten mellan träningarna upprätthålls och mycket annat.
En översyn av träningsgruppernas indelning har också genomförts med syfte att lättare kunna möta den
aktiva på sin nivå. På grund av långvariga svårigheter att få tag i kompetenta tränare för tävlingsgruppen
har en satsning på arvoderade tränare genomförts – med gott resultat - under verksamhetsåret. I
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dagsläget har tävlingsgruppen två arvoderade tränare, vilket har skapat stabilitet och
kontinuitet. Glädjande är också att se att fler föräldrar vågar ta steget upp på mattan och bli en del av
tränarteamet. De extra händer, ögon och den närvaro engagerade brottarföräldrar bidrar med är
ovärderligt i teknikgruppen där det ofta är mer än 25 barn på mattan samtidigt.
I ett försök att locka fler tjejer till föreningen lanserades under våren 2016 en träningsgrupp för tjejer.
Tilda Tärnklev höll i ett pass i veckan under tio veckor och resultatet är över förväntan. I teknikgruppen är
andelen tjejer för första gången nästan lika stor som andelen killar.
På grund av det stora antalet barn som visar intresse för brottarlekis har Umeå Brottning höjt
antagningsåldern från fem år till sex. Trycket är trots denna höjning fortsatt stort vilket är glädjande.
Föreningen har genom elitgruppen och nu även genom tävlingsgruppen, 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 under flera år bidragit till en positiv utveckling för Umeås
tävlingsbrottare, till nya bekantskaper och förhoppningen 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 brons- och silvermärken som bevis
på att utvecklingen inte bara kvantitativt utan även kvalitativt fortsätter.
Utmärkelser
Från elitgruppen fick Julius Tärnklev i samband med terminsavslutningen i Holmsund i maj ta emot Edvin
Gladers träningspris då han under året uppvisat synnerlig träningsflit i Edvin Gladers anda. Från
tävlingsgruppen tilldelades Max Gustafsson utmärkelsen med samma motivering.
Bästa junior-/seniorbrottare 2015 utsedd av Västerbottens Brottningsförbund blev Sofia Eriksson-Lif.
Tävlingar och träningsläger
Umeå Brottning har fått förnyat förtroende att arrangera Norrlänska Elitbrottningarna under 2017 samt
SM i Beach Wrestling under sommaren 2017.
Under året har en klubbtävling och en nybörjarträff med deltagare från Västernorrland, Umeå och Malå
arrangerats. Under året har ett Norrlandsläger för killar och ett landslagsläger för tjejer arrangerats, liksom
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flera mindre träningsläger och träningshelger.
Umeå Brottning fortsätter att synas i Umeå och i världen. Under påsken deltog brottare från elitgruppen i
ett träningsläger i Orlando, USA med hård träning varvat med roliga aktiviteter.
Verksamhetsåret 2015/2016 har bjudit på stora sportsliga framgångar. Förutom medaljer på
nybörjarträffar, cuper, SM, distriktsmästerskap och Norrländska Elitbrottningarna är det några
prestationer som förtjänar att belysas lite extra.
Hela Sofia Eriksson-Lifs säsong är ett bra exempel på en sådan prestation: Guld på Helsinki Open, guld på
Glentons Mästarmöte och brons på Soft Touch samt flera framståendes placeringar på mindre tävlingar.
Tilda Tärnklev tog silver på Vätterncupen GP och brons i Rumänien UWW.
Oskar Månsson tog silver på ungdoms-SM och blev uttagen att representera Sverige på ungdoms-EM i
Stockholm i juli månad.
Gustav Månsson tog brons på ungdoms-SM och brons Soft Touch.
Viktor Terävä tog silver på Norrskenscupen i Murmansk.
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.
Några viktiga datum 2016/2017
 13-15 september, Jorden och skogen i stan
 22 oktober, klubbtävling Umeå Energi Arena
 25 oktober, årsmöte Guldrummet, Umeå Energi Arena
 10 november, kaffeservering Umeågalan
 12 november, bevakning, Höstyran
 XX december, julfika
 10-12 februari, Norrländska Elitbrottningarna
 XX juni, sommaravslutning
 1-3 juni (cirka), Brännbollsyran
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