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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INNEBANDYSEKTIONEN 

Innebandysäsongen 2015/2016 

 

Under säsongen 2015/2016 deltog så här många lag i seriespel: 

- Senior   2 lag  Herr och Herr veteran 

- Ungdom 13-19 år   5 lag Röda serier 

- Barn 8-12 år 12 lag Gröna och blåa serier  

 

Totalt sett är det i skrivande stund 491 innebandyspelare och 91 ledare.  

Nytt för i år är hur seriespelet är uppbyggt. Enskilda ålderskullar finns inte längre kvar utan 

det är mer flytande så att rätt spelare kan spela på rätt nivå. Detta för att få till så jämna 

matcher som möjligt och statistiken ser så här långt ut att peka åt det hållet. Merparten av 

tränarna inom förbundet är positiva till nya seriestrukturen.  

 

Oktober – December  

Befintliga grupper börjar träna på sina ordinarie träningstider och nya grupper bildas. Totalt 

sett bildas det sex nya grupper,P08 Gul, P09 Grön, P09 Gul, P09 Svart, F09 Grön och P10. 

Kansliet hjälper till så att dessa grupper startas upp och att föräldrar engageras som 

tränare.  

 

Under höstlovet erbjuds det en camp i Stora Mossenhallarna för spelare födda 01-06. 

Ledare för denna camp är ledare/spelare från herrlaget med Morgan Åkerblom som 

ansvarig.  
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Under hösten arrangerar vi två Knatteligan event i Stora Mossenhallarna.  

En i november där P07 och P08 delar på tiden för att spela interna matcher samt vid ett 

tillfälle i december för P07 lag. 

 

Även under jullovet arrangeras det en camp under ledning av Morgan Åkerblom och då 

under två enskilda dagar. Ett tillfälle är den 22/12 2015 i Stora Mossenhallarna för spelare 

födda 01-06.  
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Januari – Mars 

Året börjar med andra tillfället för spelare födda 01-06 att delta på en camp under en dag 

och även här samordnar Morgan Åkerblom campen. Campen denna gång är i 

Vällingbyhallen.  

I samband med skolstarten arrangeras en Knatteliga i Stora Mossenhallarna för P07 och 08. 

 

Att se fram emot i den gröna sektionen är den gemensamma avslutningen som i år kommer 

att arrangeras den 19 mars i Stora Mossenhallarna mellan klockan 9-12 med medaljer och 

fika.  
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