Innebandyns
kompetenscentrum (IKC)
i Umeå
Sedan våren 2012 har Svenska Innebandyförbundet, Umeå
kommun och Umeå universitet ett samarbete i syfte att stärka
Svensk Innebandy inför framtiden. Målet är att skapa ett
kompetenscentrum av internationell hög klass där innebandyn,
genom idrottsforskning, ska utvecklas.

Vi är med och utvecklar
svensk innebandy
Med Umeå universitets breda forskningskompetens inom exempelvis
idrottsmedicin, -fysiologi, -psykologi och -pedagogik, ska IKC gagna
såväl elit- som motionsverksamhet. IKC ska även kunna ta del av
idrottsforskning som är utförd inom andra idrotter och universitets
toppmoderna idrottslabb kommer att vara en central resurs.

Umeå universitet och Umeå kommun har
sedan tidigare tre samarbetsavtal med andra specialidrottsförbund. Det unika med
samarbetet för IKC är att fokus ligger på
forskning och utveckling.
Umeå är idag en ledande innebandystad
i Sverige med närmare 5 000 licenserade
spelare och 15 förbundslag. Av dessa finns
två damlag och ett herrlag i Svenska Superligan, dessutom finns tre herrlag re-

presenterade i allsvenskan norra och fyra
damlag i division 1 norra.
Detta samarbete är ett led i att stärka
Umeås innebandyprofil ytterligare och att
utveckla innebandy som sport.
Taru Tervo, forskningssamordnare på
IKC har till uppgift att, i samarbete med
Svenska Innebandyförbundet och forskare
vid Umeå universitet, koordinera och initiera tänkbara forskningsprojekt, semina-

”För mig fungerar det jättebra att spela innebandy samtidigt som jag studerar, tack vare Umeå
universitets unika policy för kombination elitidrott och studier.”
Emelie Wibron, IKSU innebandy och Svenska landslaget.
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Umeå universitet och IKC ska bidra till att utveckla svensk innebandy!

rier, föreläsningar och konferenser. Hon
kommer även att fungera som omvärldsbevakare och bevaka vilken idrottsforskning som idag bedrivs både nationellt och
internationellt.
IKC kommer också att ingå i det nätverk
som arbetar för utvecklingen av Svensk

Innebandy för alla åldrar, Trettondagscupen.
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Innebandy. Samarbeten som ska bidra till
ömsesidigt utbyte, utveckling och spridning av kunskap inom innebandyn – på
alla nivåer. Avsikten är att arbetet ska resultera i en tydlig utvecklings- och forskningsstrategi för Svensk Innebandy.
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Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare/enhetsamordnare,
Idrottshögskolan i Umeå
E-post: pernilla.eriksson@umu.se
Tel: 090-786 55 29. Mobil: 070-527 15 26
Emil Persson, utvecklings- och landslagschef Svenska
Innebandyförbundet
E-post: emil.persson@innebandy.se
Tel: 08-514 274 17
www.ih.umu.se
www.facebook.com/idrottshogskolan.umu

Taru Tervo

Emil Persson

For text in english;
please scan this QR code
with your smartphone.

Pernilla Eriksson

Produktion: Print & Media, Umeå 2013/05970. Fotograf: Mattias Pettersson, där inget annat anges.

För mer information kontakta:
Taru Tervo, forskningssamordnare, IKC, Idrottshögskolan i Umeå
E-post: taru.tervo@umu.se
Tel: 090-786 92 94. Mobil: 072-577 92 94

