
 

  
Summering av aktiviteter 2018 
 
Tack vare alla våra InspireUs-medlemmar så skapar vi tillsammans förändring inom action- 
och livsstilssport. 
2018 var första året vi som nätverk kunnat jobba med klubben som ryggrad och vi som 
administratörer är mer än nöjda med vårt första år och ser fram emot nästa! 
Som medlem och stöttar du arbetet för jämställdhet samtidigt som du själv tar del av 
mängder av exklusiva fördelar.  
Här nedan följer en summering av vad vi tillsammans möjliggjort under 2018 och vi ser fram 
emot ett 2019 med nya projekt, spännande samarbeten och mängder av tillfällen att ses! 
 

MOTHERTREE 
● MotherTree 95 lanseras på marknaden 

Lillasyster till världens första communityutvecklade Freerideskida för tjejer - 
MotherTree 105. Med egenskaper och utformning i enighet med önskemål från 
InspireUs nätverk. 

● Photoshoot i Borgafjäll 
Marknadsföringsmaterial till MotherTree behövdes tas fram och självklart vände vi 
oss till InspireUs nätverk för att hitta skidåkare att bli med framför kameran. Erika 
Edling och Emelie Jägerström fick hänga med en helg till fjälls tillsammans med 
fotograf Anna Öhlund. 

● Designtävling MotherTree 19/20 
Nästa vinter kommer MotherTree ha ny design och självklart vände vi oss till ER 
både för att få in förslag samt rösta fram en vinnare! 
Vi ser grymt mycket fram emot att få släppa henne på marknaden hösten 2019. 

● MotherTree → Fusion 95 
MotherTree har även stått som grund för Extrems nya prisbelönta skida Fusion 95, 
den så vitt vi vet första unisexskidan i världen som utvecklats utifrån en tjejskida. 

 

HANGOUTS 2018 
● Wake & Kite Malmö 
● Downhill Järvsö 
● SUP Sthlm 
● Vattenhopp Åre 
● Workshop Jämställdhet Sthlm 
● Försäsongsträff Hållbarhet Åre 



CAMPS 
● GirlsDayOut Björnrike 
● GirlsDayOut Åre 

 

AKTIVITETER & BRANSCH-NÄRVARO 
● Närvaro vid Untracked Sthlm & Umeå 

Åka Skidor arrangerar sveriges största filmturné med skid- och snowboardfilmer och 
självklart fanns vi på plats under hösten för att informera om InspireUs verksamhet. 

● Deltagande och föreläsning på IKSU snömässa 
IKSU snömässa i Umeå samlar utställare och företag inom snösportbranschen och vi 
var inbjudna för att prata om vägen till vårt miljömässiga hållbarhetsarbete genom att 
brinna för jämställdhet & inkludering. 

● Skidtestarclinics, Åre 
Tillsammans med Skistar genomförde vi för andra året i rad  testclinics under 
skidtestet i Åre. 

● Föreläsning, Miun Innovation 
Under våren 2018 anlitades InspireUs som föreläsare hos Miun Innovation på 
Mittuniversitetet i Östersund. 

● Innovations-bootcamp med Tillväxtverket 
InspireUs deltog som inspiratörer och jury under innovations bootcamp arrangerat av 
Mittuniversitetet och Tillväxtverket i syfte att främja innovationskraften bland unga 
entreprenörer i Sverige. 

● Föreläsningsturné hos Peak Performance 
Under hösten 2018 arrangerade InspireUs butiksföreläsningar om jämställd 
actionsport och communitybaserad produktutveckling tillsammans med Peak 
Performance på ett flertal platser runt om i landet. 

● Årets marknadsförare 2018 
Alla ni som är en del av InspireUs fick den stora äran att stå som finalister som årets 
marknadsförare på Guldgalan i Jämtlands län! 

● På plats bland de allra bästa 
InspireUs fick plats bland deltagarna i den högt meriterade skidåkarpanel (bland 
namn som de båda världsmästarna Kristofer Turdell och Henrik Windstedt) som fick 
utrymme att främja freeride som sport under Peak Performance säljkonferens på 
Copperhill Mountain Lodge i Åre. 

● Jämställd media ihop med Red Bull 
Hösten 2018 anordnade vi en helkväll på temat jämställd media ihop med Red Bull 
Sverige. 

● Mentorskap för ny media 
Supportat med erfarenhet och kunskap vid uppstarten av EPOK magasin. 

● Ständigt närvarande bakom kulisserna i branschmedia 
Vi upprätthåller vår kontinuerliga dialog med bland andra Åka Skidor för att 
säkerställa jämställdhet bland medarbetare samt i publicerat material. 

 
 



FRAMFÖR OSS 2019 
● Träningsupplägg 

Under 2019 kommer du som medlem kunna ta del av exklusiva träningsupplägg 
utformade av fysioterapeut och professionella skidåkare, direkt via Cardskipper.  
De första 3 programmen är offentliga och tillgängliga för alla, resterande kommer att 
tillgängliggöras endast för medlemmar. 

● Aktivitetsspecial vinter & sommar 
I början av januari presenteras vinterns aktivitetsspecial för dig som medlem att ta del 
av. Se fram emot en mängd erbjudanden spridda över sverige & norge med allt från 
inomhusklättring till toppturer. 

● Hangouts 
Vi ser fram emot ett fullspäckat år med Hangouts tillsammans med våra Wildcards, 
coacher och vänner. Håll utkik här i Cardskipper så missar du inget av dessa! 
Alltid gratis och med platsgaranti för medlemmar. 

● Summer Weekend 
Inom kort presenteras aktiviteter och datum för InspireUs Summer Weekend i Åre. 
Självklart med EarlyBird för medlemmar 

● Winter Weekend & GirlsDayOut 
I vinter ses vi i Åre & Björnrike och självklart kommer uppföljare med potentiell 
vidareutveckling 2020. EarlyBird ges till alla medlemmar. 

 
 

 


