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MÅNADSBREV MARS 2021 
I helgen var det ett år sedan, den 13 mars, som vi pausade vår verksamhet på grund av Covid-19 

ihopp om att vi snabbt skulle kunna komma till bukt med smittspridningen. Tiden går fort, ett nytt 

normalt samhälle har växt fram under året som gått. Idag är träningen öppen för födda 2002 och 

yngre, där vi följer de rekommendationer som vi har att förhålla oss till.  

 

Vi vill alla vara friska, vi vill alla träna, vi vill alla spela!  

 

Jag känner för de äldre födda 2001 och tidigare och vet att väntan är svår. Jag vill uttrycka ett stort 

tack till er alla för er uthållighet och hoppas att ni hittat alternativ träning för att hålla er i gång.  

Ser fram emot att träffa er i hallarna igen så fort vi får klartecken. Håll ut! 

 

Alla medlemmar är viktiga för föreningen och alla behövs lika mycket. Medlemmarna är föreningen. 

 

Gemenskap, Spel och Glädje gör oss Stolta OIBK-are 

 

PÅ G I ONSALA INNEBANDY 

 

Rosa Promenaden del 1 

start och stopp vid Onsala Kyrka 

 

Placering 

1. Elenor Juneman och sonen Edvin Juneman delar på ett 

presentkort 500 kr på klubbhuset och en sportväska. 

2. Mattias Hermansson vinner 3 rosa klubblindor 

3. Tilde Hermansson vinner en sportväska  

4. Aris Chitos, Klara Ljuca Forsman och August Ljuca Forsman 

vinner var sin rosa klubblinda 

5. Ella Törn vinner 5 rosa innebandybollar samt en sportväska för det vinnande svaret på frågan: Vad 

är roligast med innebandy?  

Det roligaste med innebandy är alla kompisar, att skjuta mål och skjuta på tränarna på 

uppvärmningen. Det är också jättekul när vi spelar hemma i vardagsrummet hela familjen nu.  
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Rosa Promenaden del 2 

start och stopp vid Gräppås Golfbana 

 

1. Delad placering för Rickard Möller vinner prentkort 500kr, Katarina och Sebastian Christensson 

delar på presentkort 500kr och en sportväska. 

2. Meja Delersjö vinner en sportväska 

3. Erik Ahlström och Sandy Nilsson Stael vinner var sin klubblinda och rosa boll 

4. Emilia Gustavsson vinner en klubblinda 

5: Christopher Romell, Daniel Magnusson och Maria Jonsson vinner 2 rosa bollar var. 

Priserna finns för avhämtning på kansliet torsdagar 1815-2000. 

 

Rosa Promenaden del 3 startar vid Presseskolan/ Skällared till påskhelgen med nya kluriga 

frågor. Följ vår Facebook och hemsida för mer information. 

 

 

Vi är Årets utvalda förening 

2020 i Kungsbacka kommuns 

Hälsocertifiering! 

Vi presenterade stolt vårt arbete för 

nämnden för Kultur & Fritid den 18 

februari på ett teams möte. Politikerna 

gillade vår presentation och gav oss 

positiv feedback. Föreningen gör ett gott 

arbete med att skapa en trygg miljö i 

föreningens regi för alla.  

Vårt policydokument Rosa tråden innehåller de verktyg hälsocertifierade föreningar ska arbeta med. 

Läs gärna mer rosa tråden på vår hemsida www.onsalainnebandy.se   

 

 

Alla distriktets serier är avslutade för säsongen 

och därmed blir det inga upp eller 

nedflyttningar för divisionsserierna. För barn 

och ungdom kommer nästa säsongs seriespel 

planeras enligt tidigare förfarande. 

VI BLICKAR FRAMÅT I  ONSALA INNEBANDY 
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Äntligen kan vi meddela att vi engagerat Alice 

Andersson, skånsk elitcyklist och 

idrottsvetare. Hon föreläser digitalt i april. 

Föreläsningen är öppen för alla som är intresserad av att 

lära sig om tjejer och kvinnors idrottsliga förutsättningar och 

möjligheter utifrån kvinnliga parametrar som mens, 

hormoner mm. Detta är saker som ytterst sällan tas med i 

de tränarutbildningar och träningslitteratur som finns och okunskapen är stor. Så missa inte denna 

möjlighet att lyssna och lär.  

Bakgrunden till föreläsningen kommer från det växande intresseområdet bland idrottsvetare och 

idrottsutövare att kunna prestera hållbart. För att kunna prestera hållbart måste kraven som finns på 

dig möta dina resurser – som fysiska och mentala färdigheter, men för att kunna göra det behövs en 

förståelse för vilka resurser man faktiskt har. 

Jag kan starkt rekommendera att lyssna på henne. Anmälan till föreläsningen kommer inom kort.  

 

 

 

 

I morgon startar vi i gång med årets hittills största händelse, direktförsäljning av hushålls- och 

toalettpapper!  Stöd föreningen och handla ditt papper genom föreningen och få det hemkört! 

Håll utkik efter mer information! 
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Föreningens  framtid! 

Vi har växt som förening och 

kan stolt presentera att vi 

idag är 685 aktiva 

medlemmar som är spelare, 

ledare, domare och 

förtroendevalda.  

 

Till nästa säsong kommer vi 

behöva bli fler som hjälps åt 

att driva vår förening mot vår 

#rosaframtid 

 

 

För att engagera fler i föreningsarbetet startar vi arbetsgrupper inför nästa säsong. Som arbetar på 

styrelsens uppdrag för att säkerställa förenings behov vilket också innebär ett säkerställande av 

utvecklingen av föreningen för att nå våra mål. Vi strävar även efter 50/50 i våra arbetsgrupper. 

 

Vi har idag en hallmiljögrupp som arbetar mot kommunen i frågor rörande våra hallar och en fullt 

fungerande organisation med Onsala runt.  

Vi söker medlemmar som kan vara delaktig i föreningsarbetet inom grupperna Sponsring, 

Matcharrangemang, kiosk, hälsocertifiering, Hallmiljö, sociala medier, Evenemang och Onsala 

Runt. 

 

Är du intresserad av att vara med?  

Vill  du dela arbetsuppgiften med andra i en grupp för att göra en stor skillnad? Maila till 

ordforande@onsalainnebandy.se  

 

Mål som är nåbara men ändå är en utmaning. Mål som nedskrivna och tidsbestämda men ändå 

kan revideras om föreningens förutsättningar förändras. Ett konstruktivt vidareutvecklande av 

föreningen för en rosa framtid. 

Vi har identifierat 4 mål att arbeta mot på längre sikt: 

• 50% tjejer / 50 % killar 

• Kvinnliga och manliga ledare i varje lag 

• Öka medlemsantalet och antal licensierade spelare 

• Ta mer plats – Innebandy en första sport 
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Vi blickar framåt och arbetar för en  

#rosaframtid.  

 

Vi behöver vara fler om att genomföra 

innebandyaktiviteter för våra medlemmar. Vill 

du vara med? Har du en bra idé? Gammal som 

ung anmäl dig med mejl till 

ordforande@onsalainnebandy.se. 

Vill ni veta mer styrelsens arbete eller bara vill 

prata lite hör av er. Genom mötet växer vi och 

gemenskapen och då kan vi känna stolthet för 

vår förening. 

 

ordforande@onsalainnebandy.se eller 0706-

238301 

Vid Pennan  
Lisette Wallström 
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