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Sportsligt så gjorde innebandyn sitt bästa år på länge. 

Herrarnas A-lag slutade på en 2:a plats i division 5, vilket är klubbens bästa placering någonsin, vilket 

även ledde till uppflyttning till division 4. 

Herrarnas B-lag slutade på en 8:e plats i division 5. 

I juni i år, anställdes en ny sportchef och huvudtränare för herrlagen, Max Kjellvestad. 

Assisterande tränare för herrtruppen är fortsatt Kjell Magnusson. 

A-lag på damsidan finns i dagsläget inte, men där har det inletts ett arbete för att starta lag till 

säsongen 20-21. 

Tanken där att laget skall hållas i seriespel fram tills dess att vi kan fylla på med egenfostrade 

spelare. 

Ett led i det är också att starta ett DJ lag.  

Där har förhandlingar inletts med eventuella samarbetsklubbar, då vi i dagsläget inte har ett eget 

underlag för att starta ett DJ-lag. Tanken är att vi inom 2 år ska ha fyllt på laget med spelare från vårt 

i dagsläget äldsta flicklag födda 2004 och 2005. 

På HJ sidan är situationen liknande.  

I dagsläget finns inget HJ-lag, men förhandlingar om samarbeten har inletts. Detta med syftet att, 

precis som på tjejsidan behålla våra äldsta pojklagsspelare i klubben fram till dess att dom är gamla 

nog att själva utgöra ett HJ-lag. 

 

På barn och ungdomssidan växer klubben stadigt. 

Antalet aktiva spelare har från förra året ökat med 4%. 

Vi har arrangerat knatteskola för barn födda 2012-2013, där deltagandet varit över förväntan. 

Detta har lett till att vi till denna säsong har startat 3 lag på pojksidan, och ett lag på flicksidan med 

barn födda 2012. 

Nuvarande säsong har anmälningarna till knatteskolan ökat, vilket ytterligare stärker återväxten på 

pojk- och flicksidan. 

Vi har under 2019 infört ett extraträningskoncept kallat plusträning, likt det vi har på fotbollssidan.  

Tyvärr har vi på grund av hallbrist fått lägga detta på is under nuvarande säsong. 

 

Vi genomförde under 2019 ett mycket uppskattat uppstartsläger i Uppsala. Något som kommer att 

genomföras varje år, för att på riktigt kliva över från sommarlov till innebandysäsong. 

 

Under 2019 kom direktiv från Innebandyförbundet att samtliga ledare skall gå en grundutbildning för 

att få närvara vid matcher. Detta är något som vi i Ängby IF ser som en självklarhet och har därför 

börjat boka in våra ledare på dessa utbildningar. 

 

Utöver det så har Ängby IF Innebandy ett gott rykte i innebandyvärlden, såväl spelkvalitetsmässigt, 

men framförallt inkluderingsmässigt, där vi ofta beröms för vår positiva och välkomnande stämning, 

samt att vi alltid uppför oss på ett sportsligt och juste sätt.  

Detta leder till att många väljer att söka sig hit, istället för till större klubbar. 

 


