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Ängby IF årsmöte 2021-02-17 

 

Motion #1 : Separerade lag i innebandy knatteskola 

Motionär: Johan Jentell 

Motion 

Min motion går ut på att dela upp tjejer och killar i separata lag redan i knatteskolan i 
innebandy. Anledningen till detta är att tjejerna faller ifrån i större mängd när vi har 
gemensamma lag. Detta gynnar inte tjejerna. Vi har ett antal bekanta där döttrarna har 
slutat på grund av mixlagen.  
 
Jag vill att innebandysektionen presenterar statistik över hur många verksamma som finns i 
dam-lagen på junior och knatte-nivå. Uppdelat per årskull. Om jag har förstått det rätt så 
blev frånfallet för årskullen F13 så stor att inget lag bildades överhuvudtaget. Ser det 
likadant ut för F14? 
 

Kommentar från Innebandys sportchefs (Max Kjellvestad)  

Förra säsongen, när 2013-tjejerna var äldst i knatteskolan, hade vi 7 tjejer anmälda. Samtliga 

fick möjligheten att välja vilken grupp dom ville hamna i, och valde grupp efter var deras 

kompisar var.  

Av dessa 7 var det 5 som var födda 2013, och av dessa var det bara 2 som var med hela 

vägen till slutet på knatteskolan. Det kan jag absolut förstå att det beror på att tjejerna inte 

passade in eller trivdes i en grupp med majoriteten killar. Det gjorde också att det just då 

inte gick att starta ett F13 lag. 

Det har nu ändrats, och vi håller på att starta igång vårt F13 lag, då det sen förra säsongen 

har kommit in ett antal förfrågningar om att få gå med i ett sånt lag, samt att ett antal av 

F13- tjejerna i fotbollen uttryckt intresse för att spela innebandy, vilket är superroligt. 

I år har vi gjort på samma sätt. Dock så har intresset och anmälan varit bättre i år, så vi har 

haft 27 tjejer som anmält sig. Det har gjort att det i år har varit lättare att styra tjejerna till 

samma grupp. Absolut inget tvång att gå med i den gruppen, utan enbart ett erbjudande för 

tjejerna med föräldrar att ta hänsyn till. Detta har fallit väldigt väl ut, och den gruppen är i 

dagsläget 21 tjejer. 

Utanför den gruppen har vi ytterligare 6 tjejer, som har valt att gå i andra grupper för att 

hamna med vissa killar som dom är kompisar med, eller för att bättre utmanas, då dom 

tycker det är lite för "lätt" att spela mot bara tjejer. Detta medför att vi har helt andra 

förutsättningar när vi till nästa säsong ska starta vårt F14 lag. 
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Att även till nästa säsong göra på detta sätt är definitivt att föredra enligt mig, eftersom 

mycket i det vi gör i knatteskolan är socialt och egentligen kan kallas för "boll-lek", mer än 

direkt innebandyträning. 

Tar vi då bort möjligheten att välja vilka man hamnar i samma grupp som ökar risken att man 

inte anmäler sig till knatteskolan, eftersom många anmäler sig under förutsättningen att 

dom hamnar i samma grupp som sina vänner. 

 

Kommentar från Fotbollens sportchef (Oscar Borgh) 

På Knatteskolan utgår vi från mixat men ser till så att det inte är endast 1-2 ensamma 

pojkar/flickor i en viss grupp. Ibland kommer önskemål om att vara i en segregerad grupp 

och då har vi alltid kunnat lösa det (dvs varje år har vi ca 1-2 grupper varje dag som är 

segregerad). 

Efter Knatteskolan segregerar vi helt och bildar lag. 

 

Styrelsens yttrande 

Det ska vara en låg tröskel för att gå med i Knatteskolan, vare sig vi pratar om innebandy 

eller fotboll. I denna ålder vill vi att det ska bygga på lek och det är bättre att spela med sina 

kompisar än att hamnar i grupper där man inte känner sig hemma. 

Vår uppfattning är att flickor grupperas tillsammans i den mån det är möjligt – men vi ser 

inte att vi ska ha en regel att separera könen. I vissa fall finns önskemål om att ha en pojke 

och en flicka i samma grupp under Knatteskolan, och då tycker vi att den möjligheten ska 

finnas.  

Eftersom uppdelningen i kön görs året efter Knatteskolan så uppfattar vi att sportchefernas 

förslag kommer att fungera bra. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att motionen avslås, men att grundprincipen är att samla flickor 

tillsammans i så stor utsträckning som möjligt. 


