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Nyhetsblad för SIK innebandys medlemmar 

 
 

Säsongen 2020/2021 

 

Covid-19 

Det som gäller just nu t.o.m. den 19 november är att endast de som är födda 2005 och yngre 

som får träna men måste då vidta extra försiktighetsåtgärder. Inga matcher i seriespel 

tillåts, oavsett ålder.  

Läs mer i detalj de rekommendationer som Stockholms innebandyförbund sammanställt här! 

 

Extrainsatt Årsmöte 

Den 10 december 18:30-19, hålls ett extrainsatt årsmöte för att rösta in de nya 

representanterna i styrelsen officiellt. 

Det kommer bli ett digitalt möte och kallelse kommer skickas ut senast 14 dagar i förväg. 

 

Styrning av Innebandysektionen,  

Styrelsen bestod till sommaren av fem personer men nu har vi fått in tre nya medlemmar och 

inväntar tre till så vi ser med tillförsikt fram emot att styrelsen bemannas med 7 ledamöter 

vilket avsevärt kommer underlätta och arbetet.  

 

Ny kassör i styrelsen: Från och med nu har vi en ny kassör i sektionens styrelse. Det är 

Peter Erlandsson (tränare i F10/11) som tar över rollen efter Fredrik Juhlin. Fredrik finns kvar 

i styrelsen fram till årsskiftet för att bistå vid behov. 

Alla betalningar som ni behöver hjälp med ska från och med nu skickar till Peter 

e-mail: peter_erlandsson@hotmail.com 

 

Fotografering 

Det kommer denna säsong inte att anordnas en gemensam dag för fotografering, dock så vill 

styrelsen att samtliga lag själva ordnar med ett lagfoto i samband med träning/match och 

lägger upp detta på sin respektive hemsida senast under januari-21. Går alldeles utmärkt att 

ta ett fotografi med en mobiltelefon av senare snitt och det finns ett kamerastativ att låna i 

Hallonbegshallen. Ett bra exempel är DAM 1:ornas lagfoto där första raden sitter på bänk, 

mittenraden står på golvet och bakre raden står på bänk: https://myclub-member.s3.eu-west-

1.amazonaws.com/media/team_images2/8/4319/y8y7LcxRxOsy/md_SIK-1.png. 

 

  

https://www.innebandy.se/stockholm/inlagg/lista/detta-galler-for-traningar-och-matcher-till-och-med-19-november/
mailto:peter_erlandsson@hotmail.com
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/team_images2/8/4319/y8y7LcxRxOsy/md_SIK-1.png
https://myclub-member.s3.eu-west-1.amazonaws.com/media/team_images2/8/4319/y8y7LcxRxOsy/md_SIK-1.png
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Damlag 

Till hösten har vårt Damlag delats upp i två. Dessa kallas DAM1 och DAM3 och de spelar i 

division 1 respektive division 3. Dessutom har några tjejer som tidigare spelat i SIK dragit 

igång ett veteranlag - Dam Veteran. Så nu kan innebandysektionen stoltsera med att vi har 

tre damlag och ett herrlag! Antalet spelande damseniorer har således ökat en hel del till 

hösten. Varmt välkomna till alla nytillkomna damerna och Lycka till! 

Företagskupp 

Dam1 planerar i vanlig ordning att anordna en företags-cup i mars 2021 där företag kan 

anmäla ett lag. Mer information kommer. 

 

Innebandylekis - uppstartslag 

Innebandysektionen har två lag som visat intresse för att dra igång två knattelag med 

Flickor/Pojkar födda 2014 (dvs 6/7 år). Det tycker vi är jätteroligt och vi hoppas att de ska 

komma igång så snart som möjligt (gärna slutet av november). Men det kanske är lite 

optimistiskt så vi får vara glada för att det är på gång i alla fall! 😊👍  

 

Distriktsdomare 

I P05/06 har vi två spelare Vincent och Leo som utbildat sig till Distriktsdomare. Förra 

säsongen utbildade de sig till matchledare för att döma de yngsta lagen. Men nu kan de allså 

även döma seriespelande lag upp till Ljusröd medellätt (och även högre nivåer vid behov och 

speciella förutsättningar). Tveka inte att bjuda in dem för att döma era ”blå matcher” eller tex 

krydda er träning med en gästdomare! Sektionen önskar våra nya domare lycka till! 👌 

 

P03/04 läggs ned 

Tyvärr har ”fritidslaget – P03/04” tvingats lagga ned. Spelarantalet var lågt och några spelare 

flyttade pga studier. Vi försökte få fart på laget tex genom att kalla det ”Motion Ungdom” och 

avisera i olika medier för att få upp deltagarantalet, men det gick inte. 

 

Föräldrainnebandy 

Träningstiden i Rissnehallen som P03/04 använt tisdagar 20-21:30 finns f.n. kvar och det 

efterfrågas nu om några vuxna och/eller ungdomar vill spela lite bara för att det är kul!?  

Om du vill spela lite själv. Så snart ”Covid-19-stoppet” mildras så kör vi lite anspråkslösa 

matcher om vi blir minst 6. Hör av dig till tomm.koma@gmail.com så kör vi ett 

cirkulationsmail för att kolla intresset per veckobasis..   
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”Streama” SIKs matcher 

Många av våra lag sänder regelbundet sina matcher! Det är jättekul för alla parter! T.o.m. 

den som filmar har roligt då hen får en rättighet att vara på plats trots att publik nu i Corona 

tider inte tillåts! 

Hämta hem innebandyappen från Google Play eller Appstore och sänd era hemma-matcher 

digitalt! Laget tjänar pengar då det kostar 59kr för tittarna att kolla i en hel månad.  

https://www.innebandy.se/stockholm/inlagg/lista/ladda-ner-svensk-innebandys-app/ 

Det går naturligtvis även att använda appen från SolidSport istället. Den har fördelen att vem 

som helst kan titta live GRATIS, men då kan man inte se repriser eller titta på matchen i 

efterhand (såvida man inte betalar 59 kr för en hel månad. Samma som innebandyappen 

dvs. 

Båda apparna är dock enkla att använda både för tittarna och för den som live-sänder. Nu i 

Corona tider så är detta ett superroligt alternativ!!  

 

Tack alla våra fantastiska spelare och ledare i SIK innebandy. 
 

Hälsningar SIK innebandy 

Idrotta med glädje!  

 

 

 

Styrelsen  består f.n. 2020/2021 av följande personer: 

• Pontus Westman - Materialansvar, 0702509093, ponwest70(at)gmail.com, P10 

• Ulrika Bergman – Ledamot, 0708678082, curlingulrika(at)hotmail.com, F08/09 

• Tove Alm –  Ledamot, 0707470207, tovealm(at)hotmail.com, F10/11 

• Peter Erlandsson – Kassör,  0762738738, peter_erlandsson(at)Hotmail.com, F10/11 

• Tommy Komarek – avgående, Ordförande, 076–1271072, tomm.koma(at)gmail.com, P05/06 

• Fredrik Juhlin – avgående, Utbildning, Kassör, 076–3949872, fredrik.juhlin(at)telia.com, Dam 

• Daniel Phrat – avgående, Register/licens, 070-326 60 90, daniel.prhat(at)gmail.com, F06/07 

 

https://www.innebandy.se/stockholm/inlagg/lista/ladda-ner-svensk-innebandys-app/

