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VERKSAMHETSPLAN (ÅRSPLANERING) FÖR INNEBANDYSEKTIONEN I ÄNGBY IF 
Verksamhetsåret 2017 
 
Innebandysektionen samlades för sektionsmöte onsdagen den 15 februari 2017 och där 
man gemensamt beslutade om hur upplägget för säsongen 2017/2018 önskas se ut.   
På sektionsmötet deltog 14 av våra träningsgrupper.  
 
Följande aktiviteter finns önskemålet om att vi gemensamt skapar under säsongen 
2017/2018 inom innebandysektionen: 
 
Lobbyarbete bokningen 
Sektionen har behov av att lyfta ett antal frågor med bokningen i Stockholm Stad avseende 
träningstid i idrottshallar samt vilka gymnastiksalar vi får bokningar i. För gymnastiksalar är 
det främst tillgången till mål i två storlekar som är högsta prioritet.  
 
Serieanmälan 
Under säsongen 2017/2018 avser vi deltaga i följande av förbunden arrangerade seriespel 
och cuper. Anmälan sker under våren 2017. 
  

- Knatteligan, avser spel för våra 7-9 åringar i 3 vs 3 med målvakt (Sthlm IBF) 
- Pantamera, avser spel för våra 9-16 åringar i 5 vs 5 med målvakt (Sthlm IBF) 
- Senior, avser spel i herr och herr veteran (Sthlm IBF) 
- Röda cupen, februaricup för våra 14-15 åringar (Sv IBF) 
- Stockholmscupen, april/majcup för våra 14-15 åringar (Sthlm IBF) 

 
Egna event 
Sektionen ansöker om att få arrangera Knatteligan i Stora Mossenhallarna en gång under 
hösten, nov/dec, samt en gång under våren, jan-mars. Kansliet samordnar och som utförare 
tar vi hjälp av våra äldre spelare i föreningen men även föräldrar i grön sektionsdel är 
behjälpliga under eventen.  
 
Camper 

- Sommarlovscamp under första eller andra lediga skolveckan och förutsätter att 
verksamhet kan hållas i Beckomberga eller Åkeshovshallen. 

- Höstlovscamp i Stora Mossenhallarna.  
- Jullovsträning som samordnas av våra träningsgrupper.  

 
Målvaktsträning 
Målvaktsträning bör kunna erbjudas spelare från 11-12 års ålder.  
Målvaktstränarutbildning bör erbjudas till alla tränare oavsett ålder i träningsgrupp.  

- Spelare 
- Tränare 
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Plusträning 
Önskemål om att starta upp plusträning likt det vi idag kör inom fotbollssektionen med 
externa tränare. Plusträning är ett koncept där spelaren betalar en extra peng för extra 
träningspass med externa instruktörer. 

- Spelare 
 
Tematräning 
Önskemål om att starta upp tematräning likt det vi idag kör inom fotbollssektionen med 
externa tränare. Tematräning är ett koncept där föreningen erbjuder ett träningspass med 
externa instruktörer som tar hand om både spelare och tränare med ett visst tema. 
Upplägget bygger på att man har t.ex tre olika teman som roterar under ett antal pass.  

- Spelare 
- Tränare 

 
Knatteskola  
För att underlätta administration kring uppstarten av nya grupper finns önskemål att prova 
fotbollens upplägg med knatteskola även inom innebandyn. Detta kommer att förenkla 
väsentligt när lagen skall startas i flera aspekter, a) bättre sammansatta grupper b) enklare 
att hitta föräldratränare  c) föräldratränare har under två-tre månader sett hur 
verksamheten fungerar d) ökat fokus kring innebandyn i Ängby IF. 

- Föreningsdriven knatteskola under november till januari 
- Laguppstart i februari 

 
Riktlinjer 

- Tydliga riktlinjer fotboll vs innebandy 
- Tydliggöra säsongerna 
-  Verka för gemensam spelarutbildningsplan 

 
 
Bromma i februari 2017 
Innebandysektionen i Ängby IF 


