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Ängby IF Innebandy 

Sammanfattande redogörelse av innebandys verksamhetsår 2020  

 

Året 2020 var en år helt utan motstycke i modern tid.  

Klubben har dock, trots rådande pandemi, rent sportsligt haft ett bra år. 

A-laget gjorde sin första säsong i division 4 och hade, när seriespelet avbröts, spelat 10 raka 

matcher utan förlust. Detta gjorde att laget låg på en 3:e plats när serien avbröts. 1 poäng 

ifrån ett avancemang till division 3. Klubbens bästa placering någonsin på innebandysidan. 

Inför säsongen 2020/2021 så klev innebandyns sportchef Max Kjellvestad av som 

huvudtränare för herrlaget, för att helt fokusera på sportchefsrollen. Ersättare som tränare 

för herrlaget blev tidigare assisterande tränare Kjell Magnusson.  

 

A-lag på damsidan finns i dagsläget inte, men där har ett samarbete inletts med Ekerö IK, 

där vi i dagsläget har ett gemensamt damjuniorlag. 

Detta lag består av tjejer ut vårt äldsta tjejlag, födda 2004 och 2005. 

Detta samarbete har fallit väl ut, och vårt gemensamma DJ-lag leder i dagsläget sin serie, 

trots att samtliga våra spelare är ett och två år yngre än övriga lag i seriespelet. 

Som tränare i detta lag har vi den enormt välmeriterade tränaren Nicklas Jonsson, med 

tränarmeriter från både SSL och utlandsklubbar. 

Förhoppningen är att detta samarbete, inom 5 år, ska leda till att båda klubbar ska ha 

underlag för att anmäla egna damseniorlag i seriespel. 

 

På HJ sidan är situationen lik den vi hade förra året på tjejsidan.  

I dagsläget finns inget HJ-lag, men samarbetet med Ekerö IK har gett oss möjlighet att även 

på killsidan få in ett gemensamt lag i seriespel.  

Målet är att det skall vara verklighet redan nästa säsong. 

 

På barn och ungdomssidan fortsätter klubben att växa. Antalet aktiva spelare har från förra 

året ökat, och knatteskolan mer än fördubblade antalet deltagare, och hade 2020 det högsta 

antalet deltagare i klubbens historia.  

I och med detta går vi som klubb emot strömmen, och den dystra trend som sprider sig inom 

innebandyn, där klubbar pga pandemin minskar i antal medlemmar. 

 

Under 2020 har vi fortsatt följt de direktiv som kommer från innebandyförbundet, både vad 

det gäller pandemin, men även gällande utbildningar för ledare.  

Vi har tack vare våra fantastiska och drivna ledare, lyckats parera dom situationer och tvära 

kast som uppstått i samband med restriktioner som myndigheter och förbund infört gällande 

träningar och matcher. 

Utöver det så har Ängby IF Innebandy fortsatt ett mycket gott rykte i innebandyvärlden, där 

vi framförallt beröms för vår välkomnande och inkluderande inställning, men även det sätt vi 

för på i matchsammanhang, där vi i alla delar i och kring spelet alltid uppför oss på ett 

sportsligt och juste sätt. Detta leder till att många väljer att söka sig hit, istället för till större 

klubbar. 


