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Verksamhetsberättelse för innebandysektionen säsongen 2014/2015 
 
Innebandysektionen har under innevarande säsong väsentligt ökat sitt underlag med aktiva 
spelare och ledare. I skrivande stund är vi nu ca 450 spelare och 75 ledare. Vi engagerar 
barn och ungdomar i lag från våra yngsta födda 2009 till vårt äldsta flicklag födda 1999. Vi 
har även ett seniorlag med ca 15 medlemmar som spelar seriespel i division 5.  
Nytt för i år är att vi även startade upp ett veteranlag öppet för alla våra vuxna medlemmar. 
Laget spelar i veteranserien födelseår 1980 eller äldre. 
 
Vi gick ur föregående säsong med fler utbildade ledare i innebandyförbundets grundkurs 
och påbyggnadsutbildningar än tidigare, känns tryggt att bygga en framtid på. 
Under våren investerade delar av vår styrelse samt kansli sin tid i en veckas utbildning i 
föreningsutveckling med Svenska innebandyförbundet. I huvudsak ägnade vi oss att 
diskutera samt hitta modeller i hur vi skall kunna skapa en attraktiv förening där vi kan 
behålla våra barn och ungdomar långt upp i åldrarna och därigenom skapa långvarigt 
intresse för idrott och rörelseglädje.   
 
Under året har även innebandysektionen delats upp i 2 undersektioner. Grön för våra 
yngsta spelare samt blå för killar och tjejer som har börjat spela i serie. Den blåa gruppen 
inkluderar även vår senior och veteranverksamhet. Efter uppdelningen vill jag nog påstå att 
vi har effektivare sektionsmöten där vi mer riktat kan fokusera på frågor och 
erfarenhetsbyte som är relevant för de specifika grupperna.  
 
Det största frågorna vi som förening och sektion arbetar med är förstås att skapa bra 
anläggningstillgångar för vår verksamhet. Vi saknar fortfarande en vettig tilldelning av 
träningstid i stor hall med sarg. Trots att vi växer som sektion med fler aktiva spelare 
krymper tillgången i motsatt riktning. Det innebär att våra seriespelande lag har en stor del 
av sin träningstid i små gymnastiksalar. Med stort engagemang från våra ledare får vi till 
teknikträning och en utvecklande verksamhet för våra ungdomar men vi behöver mer tid i 
bra hallar på rätt tider för att närma oss de förutsättningar många av lagen vi möter i vårt 
seriespel kan ta för givet.   
 
En nytt och väldigt positivt inslag under säsongen är att vårt Seniorlag har kopplat ett större 
grep i vårt föreningsarbete. Under höstlovet anordnade seniorspelarna en höstlovscamp för 
skollediga innebandyspelare. En mycket utvecklande tillställning som var brett uppskattad 
av föräldrar och spelare. Förhoppningsvis får vi se ett liknande upplägg under påsklovet.  
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Vad som också kan vara värt och nämna är att vi som förening stod värd för vår första cup i 
knatteligan. Vi och inbjudna föreningar spelade matcher under en hel lördag på totalt fem 
rinkar. Vi hade bra hjälp från föräldrar, ledare och seniorspelare som skötte allt ifrån att 
döma matcher, sköta sekretariatet och bemanna caféet. 
 
Vi kommer att hålla i en knattecup till, lördag den 28 mars i Stora Mossenhallarna.  
 
Vi hoppas att återstående säsongen fylls med utmaningar, spelglädje och bra prestationer i 
de serier vi deltar i.  
Snart är våren här och vi tror att spelare, föräldrar och ledare gör sitt bästa för att smidigt 
växla över till fotbollssäsongen.       
 

Bromma den 24 januari 2015 
Ängby IF Innebandy 

 
Erik Torstensson 
 


