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1 Resultat 2020/2021 
 

En ovanlig säsong är till ända, en otrolig kraftmätning av våra ledare att hålla träning i gång med de 

covid-19 restriktioner vi har haft. Mycket uppfinningsrika alternativa träningar har givit mixad 

träning.  

Säsongen bjöd inledningsvis på matchspel utan publik som filmades och lades upp på klubbens konto 

på Solidsport. Vi har alla saknat matcher, träningar, möten och att spontant titta på tränngar och 

matcher. 
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Genom vilja och glädje till sporten har vi hållt ut och blickar framåt mot nästa säsong med positiv 

förväntan om att vi ska kunna träffas och samlas igen. 

I uppstarten var våra representationslag och spelade Björnslaget som är en uppskattad cup sista 

helgen i augusti. Flera av våra lag satsade på uppstartscuper innan restriktionerna gjorde det 

omöjligt att spela match igen.  

Säsongens prestation står Damlaget för när de den 19 juni vinner semifinalen mot träslövslage och 

redan dagen efter den 20 juni vann de finalen mot Falkenberg med hela 14–1. I augusti väntar 

Svenska Cupen där de möte allsvenska Munka-Ljungby.  

 

 

Sammanfattning: 

• Damlagets vann DM  

• I Hallandslagens uttagning syntes 6 tjejer och 3 killar.  

 

Alla lag 
• Ledarna är överens om att säsongen har varit annorlunda och ibland svårt att bedriva 

träning, dock har vi en del påhittiga tränare i vår förening som delat med sig av sina 
goda exempel.  

• Det finns en stolthet och glädje i våra lag som är stark. 
 

2 Klubblagen 

Under året har vi haft 21 träningsgrupper, 9 st Dam/flickgrupper (inkl Pink Panters) och 12 st 

pojkgrupper.  

 

 

Ledarna i lagen har sammanfattat sina verksamhetsberättelser:  

2.1 A-lag Dam  

Laget 

Denna säsong tog tjejerna från F03/04 steget upp i damlaget och vi har varit hela 34 tjejer i 

träningsgruppen. Tillsammans spelade dessa tjejer i Division 1, Division 2 och JAS. 

Tränarstaben 

Laget tränas av Mattias Hermansson (lagledare) och Ola Petersson.  
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Träningar 

Säsongen 2020/2021 utgjorde vi likt föregående år en träningsgrupp som tillsammans spelade i tre 

olika serier (Damlag Div. 1, Div. 2 och JAS). 

Vi har tränat 3 gånger per vecka. Träningstiderna har varit toppen och vi hoppas vi kan fortsätta med 

dessa tider: 

• Måndagar 19.00–20.30 (Presse) 

• Onsdagar 20.30–22.00 (Presse)  

• Torsdagar 19.00–20.30 (Presse) 

Träningarna har ju varierat friskt efter olika råd och rön på grund av Coronan. Vi har dock kört på 

även om vi under långa stunder fått förlägga vår träning utomhus. 

Hela november till och med januari ägnade vi tre dagar i vecka åt löpning och spred ut oss i mindre 

grupper. Vi har också i omgångar kryddat med innebandy utomhus och även andra aktiviteter 

utomhus såsom hockey och padel mm. 

Från det att vi startade upp med försäsongsträning i maj 2020, tills vi avslutade säsongen 15 april 

2021 har vi hunnit med 114 träningspass (innebandy, löpträningar och personliga pass på Nordic 

Wellness). Vi har haft ett snitt på ca. 25 tjejer per träningstillfälle under säsongen. 

Vi har också fortsatt med uppträning från de yngre tjejerna, så vi har denna säsong låtit tjejer från 

F05/06 träna upp med oss. 

Uppstartsdag 

Vi startade dagen med en uppstartsdag på Presse där vi samlade hela vår träningsgrupp. Vi gick 

igenom upplägget med de olika lagen vi hade i seriespel; damlag (div 1 och div 2) och JAS. Vi gick 

också igenom spelsystem, träningsupplägg mm. Därutöver körde vi innebandy, häng och gemensam 

grillning för att få ihop gänget. 

Träningsmatcher 

Vi hann med 4 träningsmatcher i inledningen av säsongen. Två anpassade för Div. 1 och två 

anpassade för Div. 2. 

Matcher (Serie) 

I Div. 1 hann vi med 3 matcher innan allt stängde ned och vi inledde med 3 raka segrar. I Div. 2 han vi 

också avverka 3 matcher som resulterade i 1 seger och 2 förluster. 

Cuper 

Likt tidigare säsonger startade vi upp säsongen med spel i Björnslaget. Vi lyckades låta hela 21 tjejer 

spela en match eller flera och efter en andra plats i gruppen tog vi oss hela vägen fram till semifinal. I 

kvartsfinalen stod vi för en grym vändning när vi tidigt hamnade i 0-2 underläge, men lyckades kriga 

till oss ett oavgjort resultat efter full tid och avgjorde sedan på straffar. 
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DM 

DM är i skrivande stund inte avgjort än, utan vi är framme i semifinal efter att ha vunnit vår grupp. 

Semifinalen kommer att spelas den 19/6 hemma i Presse mot Träslövsläge och segraren där möter 

Falkenberg i final den 20/6 i SWC. 

Vinner man DM får man kvala till den nyinstiftade Svenska Cupen! 

Roligast 

Roligast har de matcher vi faktiskt lyckats spela varit denna knepiga säsong. Vi inledde dessutom helt 

strålande och hade en jäkligt bra trupp denna säsong. 

Trots allt negativt med Corona så har vi ändå lyckats hålla humöret uppe och inte tappat så många 

spelare. Vi har jobbat hårt för att ändå få till så mycket innebandy som möjligt och kryddat med 

internmatcher så ofta som reglerna tillåtit det. Dessutom har vi haft ett par tuffa hockeybataljer och 

padelturneringen Onsala IBK Dam World Padel Tour. 

Nästa säsong 

Till nästa säsong har vi nu, tillsammans med ledare för F05/06, skapat två träningsgrupper – Damer 1 

och Damer 2. Totalt tre tjejer från F05 kommer ta klivet upp till Damer 1 och vi har också gjort klart 

med ett nyförvärv från Varla IBK. Damer 2 kommer bestå av de tjejer från F05/06 som redan är det 

idag, kryddat med sju tjejer från den tidigare damlagsgruppen. 

Så till nästa säsong kommer Damer 1 bestå av ca. 25 tjejer som är med och konkurrerar om att få 

spela matcher i Div. 1. De som inte får speltid i Div. 1 spelar Div. 2 tillsammans med grymma tjejer 

från träningsgrupp Damer 2. Många tjejer i Damer 1 kommer också vara tjejer som spelar JAS. 

Mattias Hermansson kommer vara huvudtränare för Damer 1 och har vid sin sida Ola Petersson som 

den andra ordinarie tränaren. Utöver detta kommer vi hjälpas åt mellan träningsgrupperna både 

med spelare och ledare. 

Vi kommer starta försäsongen i maj med privata träningar på Nordic Wellness, egna fysträningar och 

pass i hall. Ett kortare uppehåll i juli och en bit in i augusti innan vi sparkar igång med full fart igen. Vi 

har också planerat in en heldag på Presse i augusti då vi kör ett ”uppstartsläger” med träning och 

lagbygge. 

Vi kommer behöva mycket stöd även nästa säsong för att undvika matchkrockar mellan damlag och 

JAS i första hand, men även andra matcher för att ha full tillgång till alla spelare. 

Mvh 

Mattias Hermansson, lagledare Damlaget 
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2.2 A & B-lag Herr  

 
Ledare: Pierre Jarl, Tobias Wallberg, Mattias Eriksson, Robin Zetterlund,  
 
Laget  
Vi startade säsongen med totalt 40st spelare (inklusive 3st spelande tränare) 
  
Träningar  
Vi har haft 3st träningstider till förfogande Måndagar, Onsdagar och Torsdagar på grund av lite 
ledare brist så har Torsdags tiden använts väldigt lite!  
Vi kom igång i slutet på augusti med bra träningar och Juniorerna kom igång och började träna med 
oss, ett välkommet tillskott!  
Vi hann med 23 träningar innan FHM/Lövfen tog över och stängde ner all verksamhet!  
 
Matcher  
Vi deltog i Björnslaget CUP i början på September efter ett jämnt gruppspel så gick vi inte vidare på 
sämre målskillnad, vi spelade även tränings matcher!  
Vi hann med 4st Div 2 matcher (2 vinst 1 oavgjord 1 förlust)  
Division 3 hann med 4matcher (3 vinst 1 förlust)  
Vi låg bra med innan FHM/Covid stängde ner verksamheten i början av november!  
 
Nästa säsong  
Det finns ju inte mycket att säga om denna säsong innebandymässigt, när vi konstaterade att det är 
slutspelat för säsongen så har vi haft en del möten och påbörjar arbetet med nästa säsong.  
Eftersom vi inte vet exakt hur det ser ut på spelare sidan till hösten är det svårt att ha för 
långtgående planer men på ledare sidan är en del klart!  
Pierre kommer ta ett steg tillbaka nästa säsong och Glenn Winberg kommer tillbaka som ansvarig för 
H-Senior tillsammans med Tobias Wallberg. Tränare för D3 kommer bli Robin Zettelund, Emil 
Pettersson och Pierre kommer vara med att stötta vid behov!  
 
Önskemål från Herr senior: Matcharrangemang!  
Helt klart behöver vi titta på att skapa en matcharrangemangsgrupp och få ordning på våra 
hemmamatcher för våra seniora lag i föreningen (Dam och Herr). Matcherna måste ses som fönstret 
utåt och ett bra arrangemang kommer dra publik och löna sig. Detta borde ligga i 
föreningens/styrelsens intresse att gör senior matcherna till en trevlig mötespunkt för alla innebandy 
intresserade i Onsala!  
 
Övrigt  
Under hösten fick vi vara med om ett par riktigt allvarliga skador som skakade om oss rejält en 
påminnelse om att det finns viktigare saker än innebandy, nu verkar dom skadade spelarna klarat sig 
bra vilket vi är otroligt glada över!  
Måste passa på att nämna att vi har en väldigt talangfull grupp med spelare, fortsätter alla så ser vi 
fram mot nästa säsong med höga förväntningar. Om det sedan kommer in Juniorer underifrån så 
kommer det höja nivån ännu mer.  
Vid Tangentbordet / Pierre Jarl 
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2.3 JAS Damjuniorer 
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 29 deltagare födda 03 och senare. 

Hur har antalet förändrats? Det har slutat 1 tjej under säsongen 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? Tröttnade på innebandy 

 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? Anders Forström som 

huvudansvarig, Jonas Landgren och Carl-Johan Osvald tränare och Mikael Egnér som lagledare. 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? Ja 

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. Vi har haft ett eget träningstillfälle innan 

damlagsträning på måndagar.  

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. Har fungerat ganska dåligt. Vi har velat ta det lugnt med 

tjejerna eftersom de flesta tränar med damlaget. Det blir för lång total träning för tjejerna och 

därmed för dåligt tempo. 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? Ja, förutom pandemin. 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Det har fungerat bra både uppåt (damlag) och neråt 

(F05/06) 

Födda 03/04 har tränat med damlaget och 05/06 har haft kvar sin grupp. 

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc. 

Försäsongscup I Lerum: Vi slutade 2: a av 4 lag 

Fatpipe Invitation i Linköping. Vi slutade 5: a av 8 lag.  

Serie: Vi hann bara spela 2 matcher. Vinst mot Varla och förlust mot Warberg. 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? Endast 1 som slutat 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? Träningstid på en egen dag 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? Vi tycker att det fungerar bra 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? Vi tycker att det fungerar bra 

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? Nej 

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? Det ser bra ut. En ny spelare och flera 
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yngre som mognat ett år till 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? Möjlighet att åka på cuper 

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? Vet ej 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. Ja. Vi tycker det är kul! 

 

 

2.4 Pink Panther  
Här kommer en liten sammanfattning om säsong 20/21. 

 

Vi började träning i hall den 1sept i 

Rydethallen med siktet inställt på seriestart 

i motionsserien. Några nya började och vi 

var i genomsnitt 10-12st på träningarna. 

Inför seriestart så spelade vi en 

träningsmatch mot våra egna Onsala tjejer i 

Dam div2. Pink panthers kämpade väl men 

vi tappade på slutet och förlorade med 5–

9. Motions serien startade och vi vann mot 

Särö med 6-2. Nästa match skulle vi spela 

mot Veddige. Tyvärr slutade säsongen där. Den 3/11 sa restriktionerna stopp. Inga mer träningar på 

hela säsongen. 

Vi är så taggade på att börja träna igen. Vi har ett härligt 

gäng med gott om erfarenhet och så mycket glädje. Vi 

hoppas självklart att vi får spela i motionsserien även 

kommande säsong och träna i stor hall så vi kan fortsätta 

utveckla vårt Pink Panthers. 

Forza Oibk 

Kicki Mauritzon 

Pink Panthers  

 

 

2.5 Div 4 Herr ung  
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 

Hur har antalet förändrats? 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? 
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SVAR: 

Var har varit ca 20-22 st P04-spelare, samt 2-3 äldre juniorspelare (2001-2003) under 2020-2021. Det 

var 2 st spelare som slutade inför säsongen, och ytterligare 2 som ”tagit en liten paus” senare under 

säsongen, och det är osäkert om de kommer tillbaka. Vi har fått in 1 ny P04-spelare från Vinga. En 

väldigt duktig och trevlig kille. Orsaken för de killar som slutat, är nog vanligast och mest sannolikt att 

de gradvis tappat intresset. 

 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

SVAR: Vi var 3–5 ledare, under hösten 2020. Och har varit 3 ledare under våren 2021, Det har 

fungerat väldigt bra, även om vi kanske borde varit flera ledare om vi spelat fulla matchserier i både 

Röd och Div 4 Ungdom. Alla 3 tränarna har deltagit i veckans alla 3 träningar, så det har även ibland 

känts som lite för få tränare att fördela ut ansvarat för träningspassen på. Framför allt under sista 

träningstiden på fredagskvällar…då vi haft den tiden i många år. 

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

SVAR: Våra träningar har fungerat bra. Efter det långa uppehållet pga Covid-19, har vi dragit ned på 

övningar, till förmån för mera matchspel, under träningarna. Avsikten med det är att vi försöker få 

killarna att ha kul, känna motivation och för hålla spelglädjen i liv under en annars väldigt lång period 

utan matcher. Det har fungerat väldigt bra, och det verkar som att alla tycker att det är fortsatt 

väldigt kul att spela innebandy och vi fortsätter därför nu att träna 2ggr i veckan, ända fram till 

semestern i juli. Då vi tar en kort paus, och kör sedan igång igen i augusti.  Ang träningstiderna så har 

vi haft god tillgång till träningstider, vilket vi är himla tacksamma för. Killarna älskar det! 

Dock känner vi att det är lite för sent att träna till kl 22.00 på en tisdagskväll, med tanke på att alla 

ska upp till skola nästa morgon. Och som nämnts ovan, känner vi också att det vore skönt att vara 

ledig på fredagskvällar, då vi tränat alla fredagskvällar sedan flera år tillbaka… 

Samarbetet med närliggande lag fungerar jättebra! 

Vi har en grupp av spelare som tränat tillsammans med seniortruppen en gång i veckan. 

Det har varit en stor inspiration för de killarna, och de har verkligen gillat det. 

Vi har även tagit med P05 spelare på våra träningar. Och under den tid i början av säsongen, då vi 

fortfarande spelade matcher, hade vi även med några killar från P05 i våra Div4 Ungdomsmatcher. 
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Vi har bra kontakt med P05, och har sedan förra veckan bjudit in deras P05-spelare att även komma 

och delta på våra träningar. 

Vi har bra kontakt med seniorlaget och samarbetar bra, både ang träningar och matcher. 

Och vi planerar tillsammans allihop (P04, P05, P06 och seniortruppen) inför nästa säsong. 

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc. 

SVAR: 

Vi har under hösten deltagit i ordinarie seriespel med lag i två serier, Röd1 och Div4 Ungdom. 

Div4 Ungdom är och har varit en verklig kick, och utmaning, för killarna. 

De spelar mot hårt, och äldre motstånd, och här får de som satsar lite hårdare på innebandy, känna 

att de kan "tävla på riktigt". 

Här, i Div4 Ungdom, händer det ofta att vi möter motståndarlag som kommer med ett flertal A-

lagspelare, blandat med yngre spelare. 

Vi samarbetar även med P05, och har med några spelare från P05 i Div4 Ungdomsmatcherna. 

Matchspelet i Röd1 blev tyvärr väldigt få matcher, då det var få lag i serien. Så det blev inte mycket 

spel, i den serien innan seriespelet avslutades pga Covid-restriktionerna. 

Vi spelade en försäsongsturnering 4–6 september, Örebrocupen i innebandy.  

Det blev en väldigt trevlig cup, trots att det var noggranna restriktioner, och utan publik osv. 

För att ordna transporten hyrde vi 2st minibussar, och vi bodde på hotell, Elite Stora hotellet mitt i 

Örebro. 

Detta upplägg kan varmt rekommenderas då killarna tyckte att allt var toppen, och att det var "det 

bästa hittills"... 

Det gick även ganska bra sportsligt, då vi tog oss till semifinal, som vi förlorade mot Lillån, som var ett 

oerhört duktigt lag. 

 

Vi arrangerade och deltog i USM P16 i Presse idrottshall, 17 oktober. 

De övriga lagen som spelade kvalspel till USM P16 var Varla IBK och Warberg IBF. 
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Under hösten hade vi ett antal killar som deltog i uttagningar till Hallands distriktslag. Först var det 

uttagningar till en breddtrupp, där vi fick med 6st spelare från Onsala. 

Från breddtruppen togs det sedan ut en SM-trupp som skulle representera Halland i Distriktslags-

SM, januari 2021.Till SM-truppen lyckades 3st av våra spelare från Onsala kvalificera sig. 

Tyvärr blev Distriktslags-SM inställt, och är framflyttat till oktober 2021. 

 

Domarnivån tyckte vi var bättre under den korta tid som seriespelet pågick… 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

SVAR: 

Det mest positiva under säsongen, var tveklöst, att få komma tillbaka till hallarna och spela 

innebandy igen, efter den långa Corona-pausen! 

Det vi kommer förändra inför nästa säsong, är åldersrelaterat, och kommer innebära lite 

förändringar för hur killarna kommer träna och spela. 

En del kommer spela Div 3, andra Div 4 Ungdom osv. Samma sak gäller träningarna. De blir lite mera 

uppblandade Div3, Div4 Ungdom, P05… 

Vi har som mål att ändå försöka hålla ihop gänget, för vi tror att det är kemin och kompisandan, och 

att alla känner varandra så väl,  

och varit kompisar och lagkamrater så länge, som gör att de trivs och har kul ihop, och känner sig 

”hemma” och bekväma med varandra. 

Ang kansli och stöd från förening och styrelse fungerar det jättebra! Tack så mycket för bra 

samarbete! 

David är toppen, och ställer alltid upp och hjälper alltid till med allt från att ordna träningsställ i sista 

minuten inför match, till att boka träningstider och matchflyttar. Han är grym! 

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 
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Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 

SVAR: 

Kansliet fungerar jättebra!  

Spelare och ledare ser nog ut att bli ungefär som under den senaste säsongen.  

Informationen från föreningen är jättebra, och har fungerat fint, även under de prövningar som 

Covid-19 inneburit. 

Det är nästan så att man glömmer att det är en ideell förening, där alla egentligen har ”andra” jobb… 

Så trots att det gått mer än en säsong nu med Covid-restriktioner, så fungerar allt himla bra.  

Förutom att vi alla saknar matcherna och cuperna. 

Fortsatt lika stolt och glad över att vara ledare i en förening, och inom en sport, som har så fina 

värderingar.  

Mjuka fina omtänksamma värderingar som låter alla få vara med i laget, och i gemenskapen. Inte 

bara de bästa spelarna, eller ”tränarnas barn”, eller kusiner… 

I en sport där man tillåts, och t.o.m uppmuntras till, att även utöva andra sporter, utan att tvingas 

välja vilken sport man vill ”satsa” på. 

Det är fint! Och det ger glada och trygga spelare! 

Heja Onsala Innebandy, och Svenska Innebandyförbundet!       

 

2.6 F-05  
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen?  

Spelare: 25 st  

 

Hur har antalet förändrats? 

En tjej slutade under pandemin. 

 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? 
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LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 

Vi har fått en ny Ledare i Jonas Landgren 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Vi är precis lagom många 

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Vi har kört väldigt mycket fys/löpning utomhus, pga Pandemi. 

I hall har vi försökt göra det så roligt som möjligt, många smålagsspel och olika typer av 

internmatcher. 

 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

Träningstiden har varit bra. 

 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

Man vill ju alltid träna mer 

 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

Väldigt bra samarbete med Damlaget. 

Inget utbyte med det yngre laget. Pga Pandemin 

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc. 

Han bara spela ett fåtal matcher i Oktober. 

Men vi han konstigt nog med en cup i Örebro i september. 

Vi har verkligen saknat matchspel! 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Tjejerna och Ledarnas många fyspass.  

Väldigt imponerande träningsmoral 
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Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Vi kommer bli en helt ny grupp: DAM 2 

Några av våra spelar försvinner upp i DAM 1 och vi kommer få ca 7 nya spelare därifrån. 

Matchspel kommer att ske i Damer Div 3 och Div 2. 

 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

Spelarna i 15-års åldern behöver träffas och träna. 

 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 

 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Kansliet är som vanligt klubbens hjärta. 

Grymt som vanligt. 

 

 

 

 

 

2.7 P-05  
 

LAGET 

Vi började säsongen med 27 spelare på pappret och i dagsläget har truppen minskat till 20 spelare. 

En del killar har hoppat av under säsongens gång av olika anledningar. De flesta av killarna som slutat 

har haft andra intressen som varit viktigare för dem, och sedan har en av våra tidigare spelare bytt 

till Warberg. I nuläget är flertalet killar osäkra på om de kommer att fortsätta till hösten. 

 

LEDARNA 

Vi startade stabilt efter sommaren med 7 st ledare, men under säsongens lopp har vi har vi tyvärr 

tappat en stor del av ledarstaben och idag är endast 3 st kvar. Generellt sett har vi varit tillräckligt 

med ledare, men nu på slutet har det varit lite tunt på ledarsidan. 

 

TRÄNINGARNA 
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Vi upplever att träningarna har varit bra och vi har försökt att variera upplägget och även involverat 

spelarna i vad de önskar träna mer på. Vi har i stor utsträckning försökt köra några veckor med 

samma övningar och fokusområden, för att sedan gå vidare till nästa när vi bedömt att övningarna 

har “gjort sitt”.  

Träningstiderna har överlag fungerat bra, även om det har varit tufft för en del av killarna att hinna 

till en träningstid som börjar 16:30 när skolan slutar 16:00 för vissa. Tillgången till hall har också varit 

bra.  

Samarbetet med närliggande årskullar har fungerat bra, men vi ser också ett större behov av ökat 

samarbete framöver när killarna blir juniorer, vilket är på gång. 

 

MATCHER 

Vi startade säsongen 2020/2021 med två cuper, Salming Start Cup och Bästkustcupen, där 

uttagningen baserades på närvaron under försäsongsträningarna. Framförallt Salming Cup blev 

mycket lyckad där vi vann B-finalen.  

I höstas spelade vi i Pantamera Pojkar Röd 1 och Pantamera Pojkar Röd 2. Under rådande 

omständigheter har det ju dock varit väldigt lite matcher och seriespel, så det är svårt att ge en 

rättvis helhetsbild av detta. Vi hoppas på nästa säsong helt enkelt. 

 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Den gångna säsongen har varit en stor utmaning för oss alla och vi ledare är framförallt imponerade 

av killarna träningsvilja och positiva inställning trots avsaknaden av matcher och cuper. Det är en 

härlig stämning i laget och mycket glädje på träningarna.  

I övrigt händer det mycket annat än innebandy i spelarnas liv just nu när de är i slutet av nian, och på 

väg till gymnasiet. Det krävs därför lite extra för att motivera och behålla spelare. Positivt är att vi 

kunnat träna så mycket som vi gjort trots pandemin, vilket varit viktigt så att killarna får träffas och 

röra på sig. 

Inför nästa säsong ser vi ett behov av större samarbete med närliggande lag och klubben för att 

kunna erbjuda de killar som fortsätter spel där de känner sig motiverade och där de kan utvecklas.  

Vi tycker att det görs ett bra jobb från styrelsen och klubbens håll, men en tydlig plan för 

juniorverksamheten ser vi saknas. Spelare som är påväg dit vet i nuläget inte vad klubben erbjuder, 

vilket också kan vara en orsak till minskad motivation bland spelarna. De behöver få höra från 

klubben vad som finns att sikta mot i framtiden så att det känns attraktivt att fortsätta med sin 

idrott. Många av spelarna har nått en punkt i sin utveckling där de känner att de behöver något nytt, 

nya utmaningar och kanske också lite nya ledare. I den här åldern blir det annars lätt att man känner 

att man står och stampar på samma ställe, vilket får konsekvensen att man tappar glädjen för 
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sporten. För att behålla så många spelare som möjligt krävs helt enkelt en tydligare trappa från 

ungdomslag till seniorverksamhet.  

Samarbetet med kansliet har fungerat väl och det finns alltid en vilja att hjälpa till. 

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG  

Som tidigare nämnt har vi har tappat en hel del spelare och ledare under säsongen och det ser tyvärr 

ut att bli några fler avhopp inför kommande säsong. Viktigt är därför att klubben får ihop en bra 

juniorverksamhet med lag, tränare och gemensamma träningstillfällen inför kommande säsong.  

Självklart är vi stolta över att vara ledare för OIBK! Och en sådan förmån att få spendera tid med alla 

goa killar och ledare i laget. 

Tack för den här säsongen! 

//Ledarna P05 

 

2.8 P-06  

LAGET 
Truppen består av 36 spelare, samma trupp som förra säsongen. Vi jobbar hela tiden med hela 
truppen som ETT LAG, ingen nivåindelning eller spela ”upp” eller ”ner” en åldersgrupp, vilket vi tror 
är anledningen till att spelarna stannar kvar. Två av spelarna har tagit uppehåll under säsongen, den 
ena pga riskgrupp för Covid, och den andra pga hälsoskäl. Vi har tidigare haft många spelare som 
dubbelidrottar fotboll+innebandy men tyvärr har många slutat i fotbollen vilket vi tycker är synd. Vi 
misstänker att några av de som satsar på fotbollen kan komma att lämna innebandyn till nästa 
säsong, men vi jobbar för att det inte ska bli så. Vårt arbetssätt är att uppmuntra annat idrottande 
och inte ställa krav på träningsnärvaro utan i stället på vad vi som ledare kan göra för att skapa 
roliga och utvecklande träningar. 

LEDARNA 
Vi har i år varit 11 ledare i P06, samma gäng som de senaste åren. Det är värdefullt med den stora 
tränargruppen, vilket gör att vi kan fördela arbetsuppgifterna. Tränargruppen har en god 
sammanhållning och jobbar med positiv feedback både till varandra och till spelarna. 
Föräldragruppen gör också ett stort jobb med allt runtomkring. Under slutfasen av denna säsong har 
två av ledarna valt att hoppa av, Rasmus Tornlind och Peter Forsne. Vi tackar dem för allt jobb och 
engagemang under åren! 

SÄSONGEN 
Totalt har vi haft ca 150 aktiviteter från augusti till maj, med träningar, matcher, cuper och andra 
aktiviteter (ca 30 fler än förra säsongen). Vi drog i gång med ett kick-off med golf i augusti och 
uppstart på Bäskustcupen i Mölnlycke i september (A-final). Denna säsong har varit speciell med 
färre matcher men i stället fler lagaktiviteter utanför innebandyn, som tex fysträning med Johanna 
Vonasek, en mil terränglöpning, paintball, ultimate frisbee mm. Dessa aktiviteter är kul och viktiga 
för att hålla kvar killarna och bygga lagkänslan. 
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TRÄNINGAR 
På träningarna har vi jobbat med ”teman” under ett antal veckor, tex pass, hålla bollen inom laget, 
uppspel, teknik etc. Detta gör det tydligare för både tränare och spelare och gör att vi kan utvecklas 
mer inom respektive område. Killarna tar mycket eget ansvar och växer med uppgiften. 

Träningstiderna har funkat ganska bra, men det har varit tufft att köra både tisdag och fredag direkt 
efter skolan då killarna ofta är trötta och ledarna inte hinner från jobbet. Till nästa säsong är det vår 
tur att ha Presse på bra träningstider! 

Vi har inte samarbetat med de andra lagen P07, P05, F05/06 så mycket denna säsong, men det gör vi 
gärna mer. I höstas inledde vi ett samarbete med P05/04 och hade gemensamma ”herrjunior”-
träningar vilket var lyckat men som sedan fick pausas. Under slutet av säsongen har två målvakter 
från P07 tränat med oss. 

MATCHER 
Seriespelet blev ju avbrutet men fram till dess funkade det väldigt bra och alla spelare deltog på alla 
nivåer i Röd 3–4. Många spelare tycker att det är tråkigt utan matchspel. 

Vi är tacksamma för att det finns så många bra domare i föreningen. Vi jobbar ständigt med 
nolltolerans mot snack mot domare, medspelare och motspelare. Detta har givit bra resultat. Över 
lag har vi under hela året fått mycket positiv feedback från domare och motståndare för vårt 
schyssta och intensiva spel och goa stämning. 

FADDERVERKSAMHET 
Besök och coachning från tex A-lagsspelare har vi inte kunnat upprätthålla under säsongen av 
naturliga skäl. Det ser vi fram emot att kunna börja med igen. 

VARUMÄRKE/NÄTVERK 
Vi har idag ett fint samarbete med många lag runtom i Sverige, mycket pga Piratcupen men också 
alla cuper vi varit på har vi skapat kontaktytor med lagens ledare. Det är ofta lagens ledare kommer 
fram till oss efter matchen och berömmer vårt spel och vill gärna möta oss i träningsmatcher etc. Vi 
har även alltid delat ut en gåva i form av OIBK nyckelringar etc till motståndarlaget när vi varit i väg. 

Internt satsar vi på att inkludera och engagera föräldrarna med Facebook-grupp och Instagram som 
uppdateras så snart det händer något. Det skapar engagemang och där blir mycket roliga 
diskussioner allt som oftast. Särskilt uppskattat har det varit med intervjuer som vi har med våra 
spelare, motståndare och domare ☺ Vi kör också live-sändning från våra matcher. 

En viktig del av varumärke och nätverk är allt kul vi gör utanför planen tillsammans. Det behöver inte 
alltid vara innebandy! Vi strandstädar också två gånger per år vilket är en viktig del av att laget ställer 
upp för något utanför planen.  

INFÖR NÄSTA SÄSONG 
Vi är tacksamma för allt stöd vi får från styrelsen och kansliet och ser fram emot ett fortsatt gott 
samarbete. Under nästa säsong växlar vi upp samarbetet med P04/05 (herrjunior) och fortsätter 
jobba tillsammans med hela linjen som är planerad för trupperna P06-05-Div4-3-2 med målet att 
hålla så många som möjligt kvar i klubben, utvecklas i sporten och ha kul inom innebandyn. 

Alla spelare och ledare är stolta över att tillhöra laget och ser fram emot nästa säsong! 
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2.9  P-07   
Här är ett försök att summera denna mycket märkliga säsong som innehållit långa träningsuppehåll 
och väldigt få matcher på grunda av Coronapandemin. Vi har som alla andra fått anpassa oss efter de 
restriktioner som FHM, förbundet och klubben beslutat om. Vi är väldigt nöjda med hur klubben 
hanterat frågan och tacksamma över att vi åtminstone fått träna.  
 
Försäsong 
Vi valde den här säsongen att inte vara med på någon försäsongscup utan spelade istället 10 
träningsmatcher mot nästan enbart nya motståndare, vilket killarna uppskattade.  
 
Seriespel 
Vi hade två lag anmälda till seriespel på röd nivå. Truppen delades in i fyra grupper och sedan 
varvades dessa ihop med varandra i de båda serierna. Innebar att alla fick spela med alla, åtminstone 
några gånger. Resultatmässigt var det lite blandat, med något fler vinster än förluster totalt sett 
under den korta tid serien pågick.  
 
Träning 
Så länge seriespelet pågick var motivationen god bland killarna och träningsnärvaron hög. Efter det 
långa träningsuppehållet så var det svårare att motivera killarna och närvaron blev av naturliga skäl 
lägre än innan. Vi har försökt att variera träningen plus att vi spelat några internmatcher för att 
åtminstone få in lite känsla av riktig tävling. Vi har även börjat jobba med det taktiska i lite större 
omfattning, vilket killarna tycker är roligt. Till vår hjälp har vi då haft Anna Spangenberg, som 
förstärkt ledarstaben under vårsäsongen och på ett positivt sätt bidragit med sin spetskompetens. 
 
Truppen  
Truppen var i stort sett intakt efter säsongen 19/20 vilket, på pappret, innebär drygt 30 spelare och 7 
ledare. Under försäsongen fick vi synpunkter från föräldrarna till ett par spelare (målvakter) om att 
deras söner upplevt en förfördelning på målvaktssidan, när det gäller uttagning till matcher samt 
träning med äldre lag. För att undvika att någon spelare i laget skulle uppleva den känslan igen, 
följde vi noggrant upp inbjudningar till matcher och träning med äldre lag kopplat till killarnas 
tränings-närvaro.  Det fungerade väldigt väl, till dess att Covid-19 gjorde så att matcherna ställdes in 
och möjligheten att träna med andra lag uteblev. Vi kommer tillämpa något liknande även nästa 
säsong. 
 
Inför säsongen 2021/2022 
Det finns en osäkerhet inför nästa säsong kring hur många som kommer fortsätta spela, då några 
spelare aviserat att de slutar och ytterligare några är osäkra. Även på ledarsidan har vi ett par 
stycken som är osäkra på om de fortsätter men där känner vi ingen oro, då de som blir kvar har 
kompetens, tid och engagemang nog för att träna och ta hand om P07 framöver. 
För att motivera och sporra spelare och ledare har vi anmält oss till tre cuper under inledningen av 
säsongen så att alla (inklusive föräldrarna) har något att se fram emot under sommaren. 
 
Nu lägger vi säsongen 2020/2021 till handlingarna, och ser farm emot nästa säsong, som kommer bli 
fantastisk. 
 
Mattias Norrman 
Lagledare P07 
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2.10  F-07/08  
 

Året som gått har minst sagt varit speciell på många sätt. Trots de utmaningar vi ställts inför så har vi 

lyckats att hålla i gång träningen i stort sett hela tiden. Inte långt efter att hallarna stängde så fick vi 

hitta nya lösningar. Vi startade som första lag att träna på Kapareskolans asfaltsplan. Med en 

sopborste och lite vilja fick vi väckt upp dom två något mossiga asfaltsplanerna. Dessa planer har 

varit vår livlina genom hela våren sommaren. Två träningspass / vecka fram till vecka 27 hann det bli. 

Med detta upplägg höll vi träningen i gång för att vara förberedda inför kommande säsong vilket 

visat varit ett lyckat drag. Under vår sommar fokuserade vi även mycket på kamratskap och 

sammanhållning, vid fint väder bytte vi asfaltsplanen mot strand och bad med grill. Vi har under alla 

år haft stort fokus på att hitta på saker även utanför planen vilket är en bidragande orsak till att vi 

lyckats behålla dom flesta tjejerna. Under säsongen har 1 tjej slutat, detta pga att hon valde att satsa 

på fotbollen. Totalt antal kvar i truppen är nu 19 tjejer majoriteten flickor födda 2008. På ledare 

sidan har vi en optimal fördelning enligt följande 2 kvinnliga och 3 manliga. Vi har under säsongen 

tränat 3 gånger/vecka vilket är i vårt tycke ett minimum i denna ålder som tjejerna befinner sig i. Har 

även under sista månaderna valt att ha internmatcher på lördagar (totalt 4 samlingar /vecka). Tyvärr 

har ju lördagstiderna varit på andra lags bekostnad vilket vi naturligtvis beklagar men för oss har 

upplägget varit optimalt. Träningstiderna för övrigt har väl varit okej men att börja träningen 16,30 

är ju inte optimalt direkt. Här måste ni i styrelsen ta tag i träningstiderna på allvar! Hur går det med 

en hall till tex..? vem driver projektet ..? Detta är ett stort problem som vi ser det. Vi måste som 

sport ta steget från brandkårsinnebandy till att faktiskt utöva en sport på riktigt, det anser vi är 

styrelsens största utmaning framåt. Vi som lag tränar hårt och målmedvetet när vi tränar vilket vi vill 

fortsätta med framledes men med det krävs det resurser i mån av träningstillfällen. Inför nästa 

säsong önskar vi 3 träningstillfällen i veckan på storplan 1 timma 30 minuter/ tillfälle inga helgtider 

tack där spelar vi gärna match. Vad det gäller samarbete med närliggande lag så är den begränsad. Vi 

har en bra dialog med bl a Warberg där vi utbyter ideer med varandra. Det slår mig verkligen när 

tänker på det hur vi kan dra oss till Warberg i stället för att närma oss våra ”värst rivaler” Varla 

innebandy. Vi borde ju samarbeta med Varla betydligt mer än vad vi gör, både på och utanför 

planen. Vi borde ju ha ett tätt samarbete i stället och stärka innebandyn i KBA. Här tycker vi att det 

finns många möjligheter framåt kanske ha gemensamma Jas lag på dam och herr tex. 

Under hösten hann vi med och spela två cuper. Första cupen invitation cup där vi mötte mycket bra 

motstånd. Faktiskt det bästa vi mött någon gång. Alla lagen var oerhört jämna och spelade på en helt 

annan nivå än vanligtvis. Vi lyckades vinna gruppen efter otrolig fint spel. I semin föll vi tyvärr i 

förlängning. Efter den snöpliga förlusten i semin spelade vi om tredje pris där vi vann rättvist. Rolig 

helg både på och utanför planen. Helgen efter spelade vi bäst cupen Pixbo. Denna gång gick det hela 

vägen och slutade med cupvinst. Vi hade anmält oss till ytterligare 4 cuper som tyvärr uteblev. Vad 

det gäller kansli så är vi återigen supernöjda med det jobbet som genomförs. Alltid tillgängligt när 

man behöver det och ställer upp när vi behöver hjälp. Fortsätt och utveckla det med mer kanslitid 

om möjlighet finns.  

Inför nästa säsong tycker vi att ni som styrelse kan hjälpa oss att få tillgång till träningstider. Vi har 

ambitiösa tjejer som satsar och brinner för sin sport och vill utvecklas, ge dom chansen att göra det. 
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Lyft sporten så även vi ”innebandy” får i vart fall behålla någon av alla de talanger som vill träna och 

satsa på sin sport. Dessa tjejer och killar väljer idag i stor utsträckning handboll, fotboll och ishockey 

där träningstillfällen erbjuds. Det är vårt budskap till styrelsen i Onsala Innebandy.! 

 Tack för ett bra arbete mvh Ledarna Onsala Flickor F08 

 

 

2.11  P-08  
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 21 spelare och 7 ledare 

Hur har antalet förändrats? 3 slutat 2 pga hockey och en som pausat. Vi fick en ny kille sen höst.   

Om så är fallet, vad är orsaken till det? Se ovan.   

 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? Vi har varit 7 ledare, varav 2 

inte varit bekväma att vara i hall pga covid under säsong. Vi har en välfungerande ledarstab.  

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Ja 

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Väldigt bra. Vi har i år skapat tydligare ledarroller med två som huvudansvariga för träningarna och 

två med fokus på målvakter, två som tränare och vara med runt spelarna på planen. En med 

övergripande koll på spelarnas mående stöttande och administration.  

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

en bra tid och en katastrofal tid. Lördag kväll är inte en bra tid för spelare som inte kan ta sig själva 

till träningarna. Se mer nedan.  

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? Ja, men väldigt dåligt av kommunen att stänga varje röd 

dag. Tappar många träningsmöjligheter på grund av det.  

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Inte haft möjlighet i år pga Corona.  

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc.  

Vi inledde säsongen helt fantastiskt bra. Fint spel, bra samarbete och därav bra resultat i matcher.  
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ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Starten av serien. Väldig bra lagmoral! Väldigt bra utveckling hos flera spelare vilket minskar 

klyftorna i truppen.  

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Lite mer taktik och träna PP frislag mm men huvudfokus kommer fortsatt ligga på enskilda spelarens 

utveckling.  

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? - 

Våga nivåanpassa ibland så alla får chansen att våga göra mer på plan på sin nivå. Våga bryta 

spelövningar med både positivt och saker man kan göra bättre.  

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 

Bra uppdatering kring Corona. Men tror inte modellen att stänga ner all form av träning. Det hade 

gått att lösa Corona säkrad träning utomhus tidigare. Vikten för flera ungdomar att få rörelse och ett 

sammanhang är viktigare än vad många tror. Tyvärr får nog de äldre åldersgrupperna nog lida lite för 

mycket med spelartapp mm.  

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Inte haft så mycket kontakt i år pga begränsningar till följd av covid. Lite utbyte med P09 i början.  

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar?  

Lite snabbare hantering vid brådskande frågor.  

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 

Har fått höra rykten av att några få spelare tappat suget pga inställd säsong i år igen. Men vi vet nog 

inte förän i höst.  

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong?  

Bättre träningstider och inte få bytt tid i sista sekund. Lördagkväll har varit väldigt dåligt för närvaron. 

Borde vara ett äldre lag som bör få den tiden vi fick mellan 17-18.30 en lördag, som kan ta sig själva 

till träningar.  

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? Skulle vilja att föreningen 

jobbar mer för att underlätta och t o m tvinga till mer ålders samarbeten. Spelare borde få kunna 

uppträna samt nerträna för att få ännu bättre utveckling av spelare.  

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar.  

Ja tycker vi har en väldigt bra attityd ledare och spelare emellan.  

x-apple-data-detectors://1/
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2.12  F-09  

 
LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen?  

30 tjejer 

 

Hur har antalet förändrats?  

Totalt har vi ökat truppen med 5 tjejer 

 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? 

De vi tappat har varit pga dubbelidrott. De som tillkommit har hört positivt av tjejer i vårt lag. 

 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 

Vi är 2 och vi har et mycket tätt och bra arbete.  

Vi har grymma föräldrar i laget som alltid stöttar oss.  

  

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Då vi idag är två manliga tränare skulle det vara önskvärt att få in iaf en kvinnlig, då vi själva kan 

"tappa" omklädningsrummet.  

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Vi tränar 3 gånger i veckan. Vi har kört mycket utyomhus, då hallarna var stängda.  

Vi fokuserar på mycket teknik, spelförståelse, passningsövningar.  

 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

Bra, men det har varit pga Corona, då vi har fått bättre träningstider.  

Vi har fått starta lite tidigt, men det har funkat.  

 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

Bra, men det har varit pga Corona, då vi har fått bättre träningstider. 

Till kommande säsong hoppas vi kunna få stor jall två vardagar för att få kvalitet på träningarna och 

vi även har en stor grupp.  

 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

F07/08 har varit bra och hade ett gemensamt lag i röd4. Vi önskar få igång även med F10.  

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc.  

Vi han med 9 träniningsmatcher innan säsongen och det flöt på jättebra med domare från klubben. 

Vi mötte i regel bara äldre tjejer och det klarade våra galant av.  
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Jättekul att se deeras inställning och utveckling här. Seriematcherna hann ju bara börja tyvärr, men 

de fungerade bra de med.  

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Inställningen hos tjejerna och att vi har en hög närvaro oavsett om vi kör inne eller ute.  

 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Vi kommer fortsätta med vår plan. Vi kommer förhoppningsvis deltaga på flera cuper.  

 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

Träningsläger vi hade tillsammans med Landvetter hemma i Onsala var grymt.  

 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 

Vi har inte fått matchställ till alla tjjeer i laget och det är viktigt att alla får, så de känner att de är en i 

laget. De betalar ju medlemsavgift och det ingår låneställ. Att vi lever i Corona är inte en ursäkt här 

tycjker jag.  

 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Bra, David är grym! Han försöker alltid hjälpa efter bästa förmåga.  

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 

Närvaro är viktigt för oss, men det tar tid och det kanske behöver utökas med bemannade dagar? 

 

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 

Vad jag vet nu är vi samma antal.  

 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

Vi skulle verkligen behöva en träningstid i stor hall två vardagar - hoppas det går att lösa.  

Förstärkning på ledarsidan med en kvinnlig ledare vore önskvärt. 

Matchställ till alla tjejer i laget 

För att kunna få till ett samarbete med F10 vore det bra om vi inte tränar samma dagar.  

 

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef?  

Vet inte. Saknar vi något idag frågar vi.  

 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar.  

Ja, vi är grymt stolta över att vara en del i F09.  

Vi har en grym trupp, fråm föräldragrupp. supporter, föräldrar, spelare och ledare. 

 

Mvh 

Johan, Ledare F09 
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2.13  P-09 

LAGET 
Hur många har Ni varit under säsongen? 

29 i truppen  

Hur har antalet förändrats? 
Tre slutade men fyra nya började. 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 
Samma stabila ledarstab sedan tidigare. Fungerat mycket bra, 2 ansvarar för planering av träningar, en för 
målvakter. Alla samarbetar mycket bra. 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 
JA 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 
Vi har tränat två dagar i veckan. Tisdagar som inletts med fys utomhus sedan mycket teknik. På lördagar 
har det varit mycket spelfokus, med spelövningar och ibland internmatcher. 

Vi fokuserar väldigt mycket på spelövningar och matchrelaterade övningar.  

Mycket fokus har varit på hur vi uppför oss och hur vi är mot varandra. Vilket skapat en mycket god 
sammanhållning i laget. 
 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 
Bra, hade uppskattat lite bättre förutsättningar i kaparen, men det har blivit bättre. 
 
Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 
JA 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 
Ingenting pga pandemin 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella resultat 
etc. 

Inte blivit så mycket matcher pga pandemin men vi har hunnit med lite uppstartsläger och internmatcher. 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
Gemenskapen och hur snabbt killarna utvecklats. 
 
Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Spela matcher       
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Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 
Att när vi under en period tränade 3 dagar i veckan gick utvecklingen på killarna extremt fort. 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 
Bra dialog i år, bättre än någonsin.  

 
Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 
Mycket bra 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 
Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 
Förhoppningsvis oförändrat 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 

Absolut, det är en otrolig gemenskap. 

 

 

2.14  F-10  
 

Laget:  
Vi har varit ganska konstant 14–20 spelare på träningarna. Ungefär som föregående säsong.  
Kanske ca 3–4 som slutat och ca 3–4 som kommit in.  
Ledarna:  
Ledarsidan har varit stabil i antal: Ca 5 aktiva ledare och i snitt 3 per träning. Det har varit tillräckligt.  
Träningarna:  
Tiderna har varit bra och vi har inte haft några problem med samarbete med närliggande lag.  
Träningarna har varit lite extra fokus på glädje och mycket matchspel pga bristen på riktiga matcher.  
Vi har sett till att blivit ordentligt inkörda på ett litet antal övningar. Det har funkat väldigt bra. Vi har 
snabbt kommit i gång med effektivitet när alla vet vad som förväntas. Därefter är det enkelt att gå 
och titta på detaljer i teknik och taktik med avbrott i övningar.  
Vi han spela 3 matcher och det var positivt ur alla aspekter. Fin sammanhållning och högt i tak enligt 
min mening.  
Vi fortsätter i samma anda med förhoppningsvisa samma manskap under nästa säsong.  
Vi känner oss stolta och får den stöttning som vi behöver.  
Ett problem som vi har är att hitta frivilliga målvakter. Hjälp oss gärna med detta.  
Tomas Nilsson  
Tränare F10 
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2.15  P-10 

LAGET 
Truppen består nu av 23 spelare, vilket är 3 färre än förra säsongen. Några har slutat och några nya 
har börjat, vilket är naturligt när de provar olika sporter. Vi jobbar hela tiden med hela truppen som 
ett lag, ingen nivåindelning eller spela ”upp” eller ”ner” en åldersgrupp. 

LEDARNA 
Vi har varit 5 ledare i P10 i år, vilket är en mer än förra året. David Rydbeck har slutat som ledare i 
P10 och nya ledare är Fredrik Lundberg och Linda Jach. På slutet av säsongen har också Andreas 
Helenius anslutit så nu har vi en bra ledarstab vilket skapar bra förutsättningar för laget. Vi har en 
bra mix av olika erfarenheter som kompletterar varandra. 

SÄSONGEN 
Totalt sett har vi haft en rolig säsong med go stämning på träningar och matcher. Laget har 
utvecklats jättemycket, dels genom nya spelare, dels genom stora kliv individuellt. Vi har gjort många 
kul aktiviteter vid sidan av innebandyn som tex Bäst i Test, strandstädning och Laserdome. 

TRÄNINGAR 
På träningarna fokuserar vi mest på att det ska vara roligt att spela och utveckla sig individuellt och i 
grupp. Träningarna ska vara varierade med 3-mot-3, 5-mot-5, övningar, teknikbana, lekar. Vi har 
börjat ställa mer krav på killarna att tex sätta upp sargen så att det blir bättre ordning.  

Träningstiden 18–19 på onsdagar på Rydet har inte funkat så bra då det bra var en timme och 
badminton efteråt så det bara blev 45 min effektiv träning. Söndag em på Kaparen har funkat bra. Vi 
är nöjda med att träna en vardagskväll och en helgtid. 

MATCHER 
P10 hade två lag i seriespel Blå medel / lätt i höstas och det gick jättebra på matcherna. Under slutet 
av våren har vi kört livesända internmatcher Svart mot Rosa, med domare och matchklocka, vilket 
har varit uppskattat. 

 

Angående domare så har det funkat fint. Inget snack emot domare, medspelare eller motspelare på 
matcherna. Vi har nolltolerans mot detta i laget. 
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VARUMÄRKE/NÄTVERK 
Vi snackar mycket med de andra lagens tränare och jobbar för en positiv bild av Onsala Innebandy. 
Strandstädningen är en del av att skapa en positiv bild av klubben och också ge laget möjlighet att 
bidra till något viktigt utanför planen. 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 
Vi är tacksamma för allt stöd vi får från styrelsen och kansliet. Alla spelare och ledare är stolta över 
att tillhöra laget och ser fram emot nästa säsong! 

 

 

2.16  F-11/12 
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? Runt 30 spelare har vi varit. 

Hur har antalet förändrats? Antalet har varit ungefär samma men vi har haft en del som har slutat 

men en hel del som har börjat.  

Om så är fallet, vad är orsaken till det? Andra sporter som har blivit prioriterade 

 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? Det har fungerat utmärkt, vi 

tappa två ledare tidigt och ytterligare en i slutet. Men det är förstärkt med två nya tränare för F11 

men ytterligare förstärkning från ungdomslagen.  

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? JA 

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. Det har funkat och utvecklats under året, nya 

tränare nya idéer. En hel del fys träning i olika former men mycket fokus på utveckling inför spel 5 

mot 5.  

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. Tiden har varit bra.  

Har tillgång till hall varit ok under säsongen?  Vii känner att 1 träning i veckan i åldersgruppen är för 

lite 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Inte så mycket som planerat, Covid orsak till att vi 

inte kunnat samarbetat som tänkt.  

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc. Ett sammandrag som funka bra! 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? De positiva barnen och ett fantastiskt engagemang 

som har funnit bland tränarna, och möjlighet att fylla på med nya tränare.  

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? Förhoppningsvis fler träningar och ett samarbeta 
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med lagen som är 1 år äldre och 1 år yngre. Vi kommer även ändra till 5 mo 5 som är ett stort steg. 

Helst med ett år utan matcher.  

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? Nya tränare och vår 

förstärkning av Emma och Lina (ungdomstränare) 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? Lite fram och tillbaka med restriktionerna men 

bra info ut till oss.  

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? Från och till men ett mycket bra stöd 

till oss som fortfarande känner sig ny i klubben.  

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? Vara lite tidigare med matchställ och 

målvaktskläder samt övrig utrustning. Och tider som är okej att ringa på.  

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? Ser bra ut just nu men känner ett 

behov av extra folk 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong?  

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? Kommunikationsplan där vi 

förklarar vilken info som kommer vart. 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 

Att de unga får chans att vara tränare och ledare! 

  

  

  
 

2.17  P-11 
 
LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 

Drygt 20 spelare 

 

Hur har antalet förändrats? 

Legat ganska stabilt, träningstiden har krockat med andra idrotter, vilket påverkat. Ffa tiden då tex 

fotboll har företräde. 

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 

Pandemin har påverkat och medfört att färre ledare varit tillgängliga, ofta 2-3 tränare på plats / 

träning.  

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Ja, då det endast rört sig om träningstillfälle har det fungerat ok. Men skört att bara vara två tränare 

anmälda/träning om det blir förhinder och tex en skada att ta hand om. 
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TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Mycket mer riktade övningar denna säsong, för att stärka försvar/anfall och ffa hur man placerar sig 

och arbetar tillsammans på planen, i olika spelsituationer. Kombinerat med rena lekövningar. Det har 

gett resultat, många spelare har tagit stora kliv. 

 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

Från både ledare och spelare signaleras behov av annan tid nästa säsong. 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

Ja, synd att det är stängt vissa röda dagar, men i och med att matcher ej ägt rum som planerat har 

det gått bra att träna. Även synd att vi inte fick tillfälle att ha två träningstider per vecka, något som 

vi inför säsongen lovades. Vi håller tummarna för bättre möjlighet i kommunen inför nästa säsong. 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

Intressant samarbete med P10 målvaktsträning, I slutet av säsongen. Bra initiativ att fortsätta med.  

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc. 

Det va väldigt kul och uppskattat att spela de matcher som va, och lika tråkigt att inte få spela match. 

Flera spelare efterfrågar matcher, spontant. 

  

Kan även tillägga att de internmatcher vi anordnat, som ”riktiga” matcher med domare från klubben 

va väldigt uppskattade!!! Ser fram emot än mer samarbete med klubbens domare nästa säsong, tex i 

utbildningssyfte (för båda parter). 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Återigen utvecklingen, märks tydligt att många spelare utvecklas, många har tagit stora kliv att 

hantera boll, klubba och sig själva (motorik/teknik). 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Ännu mer träning på vissa spelmoment (målvaktsträning, försvarsspel, anfallsspel...fortfarande 

grunder i spelet) 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 
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Förstår att det varit svårt att agera i pandemin, grundläggande att fortsätt hänvisa till 

myndigheternas beslut och låta de vara vägledande. Vi är väldigt glada att vi kunnat träna/spela 

innebandy denna säsong.  

En annan feedback rör de matcher som spelades förra året, då man va tvungen att ha bemanning i 

kiosk (men ingen publik) på Presse (ifrågasättande av detta från föräldrar) 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Mycket märklig säsong, inget specifikt, fortsätt gärna med ”fast” tid då det finns bemanning på 

kansliet, om möjligt. 

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 

Som ovan, smidigt och bra om det finns en ”fast” tid. 

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 

Just nu ser det positivt ut, de tränare som ej deltagit under pandemin är förhoppningsvis med efter 

vaccinering samt nedgång av smitta i samhället. 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

Kämpa för fler träningstider, gynnar alla lag (inklusive vårt) 

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? 

Upplever att vi blir bättre och bättre att använda alla kanaler, hemsida, facebook etc. Fortsätt med 

det! 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 

Ja, uppskattar att föreningen inte lägger sig i och styr för mycket, utan har en god vägledning utifrån 

framtagna dokument som lagledning anpassar. Även mycket uppskattat med ledarträffar. 

// P-11 

 

 

 

2.18  P-12 
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 

Vi är 36 registrerade medlemmar men har under säsongen varit ca 26spelare på träning 

Hur har antalet förändrats? 

Några har valt andra sporter då vi märker att de sporterna ökat i antal träningar i veckan vilket gör 

att de väljer bort innebandy. 
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LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 

Vi har varit samma antal som tidigare säsonger vilket är 9 st. Under hösten har det varit olika för alla 

hanterar rådande pandemi på olika sätt. Detta har gjort att antalet tränare på träningar har varierat. 

Vi har dock löst det varje gång. Vi har delat upp olika ansvarsområden inför och under träningen för 

att få en bättre struktur och detta har fungerar riktigt bra. 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Vi har varit tillräckligt men självklart kan man alltid bli fler. Men vi ska utvärdera efter sommaren  

 

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Våra träningar har fungerat bra där vi lagt olika fokusområden som vi varierat efter en månad. Bra 

innehåll med variation 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

Vi tycker det fungerat bra med den tiden vi haft. 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

Den har varit ok. 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

Vi har inte haft något samarbete med närliggande lag 

 

MATCHER 

Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 

resultat etc. 

Vi hann spela 1 sammandrag med alla våra 4 lag som vi anmält. Det var bra men mycket osäkerhet 

och ovisshet pga alla ändringar i restriktionerna. 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Att trots rådan pandemi så har antalet barn när vi fått träna varit mycket stabil 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Vi kommer inte göra några direkta förändringar som det ser ut just nu en kommer att ha ett 

tränarmöte efter säsongen för att utvärdera. 



 
 

Onsala Innebandyklubb – Årsberättelse 2019/2020 

 

32 (37) 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Har fungerat kanon 

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 

Kan inte se något som skulle kunna förbättras  

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 

Tror att vi kommer att tappa 3 medlemmar pga andra sporter. Men vi hoppas samma som denna 

termin då det kommit in nya medlemmar. 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 

Vi är stolta att vara delaktiga i en förening som vi ser det sätter barnen i fokus. Med rätt inställning 

och anda får alla att vara med och det genomsyrar föreningen.  

Vi våra klubbträffar är vi alla delaktiga och tycker att det finns en stor respekt och förståelse oavsett 

om du varit med i många år eller är ny tränare i föreningen 

 

 

 

2.19  P 13 
LAGET 
Truppen består nu av 20 spelare på pappret men vi har bara varit mellan 6–10 barn på träningarna 
det senaste månaderna. Innan Corona låg vi på ca 15–18 barn. 
Vi har i nuläget ingen koll på hur många av dessa 20 som slutat helt, inte kommer för att det krockar 
med ishockey eller bara tagit ”Corona-paus”. 
En fördel med en liten barngrupp är att det blir enklare att hålla reda på barnen, man ser allt som 
händer och ifall några barn skulle hamna i klinch med varandra. Vi kan då snabbt vara framme och 
hjälpa barnen att reda ut eventuella bekymmer med varandra. 
Vi tycker att vi har en god harmoni i barngruppen där alla vill och kan spela med alla. 
Vi tycker också att det finns en ömsesidig respekt barnen emellan och vi har inga incidenter där barn 
varit elaka mot varandra. 
 
LEDARNA  
Vi har för det mesta varit 2–3 ledare på varje träning men i enstaka fall har vi bara varit 1 ledare. 
Vi har två bortfall bland ledarna pga Corona-paus, Hans och Felicia. 
Jenny har inte varit med på träningarna på slutet då hon är aktiv ledare i ett annat lag. 
Christoffer är ofta med men måste lämna tidigare då han är aktiv ledare i F10. 
Glädjande är att det tillkommit 3 ledare under säsongen i Alexander, Malin och Fredrik. 
 
Vi kommer överens bra i ledargruppen och har inga problem var gäller rollfördelning och liknande i 
våra träningspass. 



 
 

Onsala Innebandyklubb – Årsberättelse 2019/2020 

 

33 (37) 

Alla ledare som dyker upp på träningspassen tar också en aktiv del, ingen står och såsar. 
Våra ledare har bakgrund i både ishockey och innebandy och samlat har vi många års erfarenhet av 
att träna/ leda barn i idrott vilket är värdefullt.  
 
SÄSONGEN 
Säsongen har naturligtvis varit konstig och ojämn vad gäller närvaro. Vi han spela ett sammandrag 
och barnen tyckte det var toppen! Barnen tycker det är lika tråkigt som ledarna att bara träna och 
inte spela match… 
 
Vi gjorde ett försök i att värva fler barn till laget med en Halloween-träning. 
Upplägget var då att alla barnen fick komma utklädd till vad dom ville och genomföra träningen i sin 
kostym och tanken var att barnen skulle locka med sina kompisar till detta jippo. 

Det var en kul och för många barn väldigt svettig träning 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi hade inte samma utfall som vi hoppats på. Några kompisar kom men inga har fortsatt… 

Här vill jag passa på att ge Hans en hyllning för sin kostym/ smink, riktigt bra! 😊 
 
 
 
I samband med de hårdare restriktionerna vid årsskiftet valde vår huvudledare, Hans, att ta ett steg 
tillbaka pga Corona. Här tappade vi också många barn. 
 
Det har många gånger vart svårt att bedriva träningen med så få barn. Vi har kört olika typer av lekar, 
övningar, hinderbanor och matchspel. 
Det går väl att summera med att ju färre barn desto mer matchspel. 
 
Fokus på träningarna har varit glädje och respekt och där har vi alltid stoppat träningen och pratat 
med barnen då vi sett att detta inte uppfyllts. 
 
 
Nästa säsong 
Det finns en oro inför nästa säsong. Utav de ca 10 barn som regelbundet deltagit på träningarna är 5 
barn födda 2014. De två ledarna som haft högst närvaro är föräldrar till barn som är födda 2014. 
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Dessa två är också ledare i hockeyskolan i Hanhals, där också deras barn spelar. 
Detta har i praktiken inneburit att dessa ledare och 4 barn har fått bryta hockeyträningen tidigare för 
att hinna byta om, kasta i sig en banan och sedan skynda till innebandyn då tiderna för respektive 
träningspass avlöser varandra. 
Om inte detta hade gjorts då hade tyvärr en hel del träningspass i innebandyn vart tvungna att 
strykas pga ledarbrist och deltagandet bland barnen hade reducerats till 2-6 barn. 
Förhoppningen är att nästa säsong skall återgå till det normala, att fler barn och fler ledare ansluter. 
Annars ser det mörkt ut för P13. 
 
Vi vill veta vad föreningen har för plan för P13 nästa säsong. 
Blir det något P13 lag? 
Vad händer med alla 2014: or i laget? Att de flyttas till ”sin” grupp som redan är 50 (?) barn känns 
inte som en bra lösning för någon. 
 
Det finns som sagt en del frågetecken och en oro och vi ser fram emot att tillsammans försöka lösa 

detta under sommaren så att vi står redo när nästa säsong drar igång! 😊 
 
 
Med vänlig hälsning 
Ledarna P13 
 

 

2.20 Innebandyskolan F 13/14 
 

Laget 

Hur många har ni varit under säsongen? 

Ca25-30st på varje träning 

Hur har antalet förändrats? 

I början på säsongen var vi drygt 20-22st, men ökade hela tiden och sista halvan på säsongen var vi 

mellan 28-32st på träningarna. 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? 

Många nya som vill prova på att spela när ens kompis redan spelar. 

 

Ledarna 

Hur ser ledarsidan ut? 

Bra, vi har varit tillräckligt många hel tiden. 

Hur många har ni varit? 
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Vi är 8st. 

Hur har det fungerat? 

Mycket bra 

Har ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Ja, vi har varit minst 4st på träningarna, men oftast 6-8st, vilket har varit väldigt bra. 

 

Träningarna 

Hur har era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc? 

Vi har börjat med gemensam uppvärmning, på slutet av säsongen delade vi upp det lite mer pga 

antalet samt åldersskillnaden. Därefter har vi delat in dom i tre grupper, för att kunna ha tre olika 

stationer, även här lite åldersindelat, då det kan vara ganska stor skillnad både storleksmässigt samt 

om man spelat 2säsonger mot att vara ny. En teknikstation, en matchspelstation och en med 

hinderbana (vilken tjejerna själva har varit med att bygga och som varit väldigt uppskattat). 

När halva träningen har gått har vi ofta haft en gemensam lek med alla för att bryta av med något 

annat. 

Hur har er träningstid fungerat, bra dåligt? 

För vår del har vi haft en bra tid, söndag morgon 9.30, vi tränare har kommit tidigare för att kunna 

förbereda så mycket som möjligt. Då kan man även hinna med något annat på dagen. 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

Ja, det har funkat bra hela säsongen. 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

Vi har inte haft något samarbete med andra lag 

 

Matcher 

Tyvärr blev allt matchspel inställt dagarna innan vi skulle spela vårt första sammandrag. Tjejerna var 

väldigt taggade och såg framemot att få spela det, men får vänta till nästa säsong. 

 

Övrigt under säsongen 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
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Att det varit så många tjejer som velat prova innebandy och även fortsatt hela säsongen med hög 

närvaro. Att dom har klarat det så bra utan sina föräldrar inne i hallen under träningarna trots 

rådande omständigheter. Det har fungerat bra att föräldrarna lämnat utanför hallen. 

 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 

Nej 

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 

Troligtvis kommer det att delas upp så F13 blir ett eget lag, vi är ca 13-15st 2013: or, ca 15st-16st 

2014:or och några 2015:or. En fundering inför nästa säsong är väl om 2013 är tillräckligt många för 

att få ihop ett lag. Vid uppdelning kommer det att behövas fler ledare till Innebandyskolan. 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

Som ni gjort under säsongen, positivt att ni närvarat och visat upp er under säsongen. 

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? 

Det har fungerat bra under rådande omständigheter 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 

Ja, alla barn och ledare är stolta att tillhöra Onsala Innebandy och ser framemot nästa säsong! 

Mvh Ledarna i Innebandyskolan Flickor 

 

 

2.21 Innebandyskolan P 14 

 
En speciell säsong, med Corona restriktioner som påverkat hela samhället förstås, men även hur 
innebandyn kunnat hanteras. Det hade inte skadat med lite fler föräldrar på plats i hallen. 
  
Gruppen har varit förhållandevis konstant, med ca 30 spelare per tillfälle. I början ett något större 
antal och med ökade allmänna restriktioner har siffran sjunkit lite under året. Vad gäller ledarna så 
minskade antalet runt jul av samma skäl som för barnen. Då flera inte kunnat vara med hela tiden 
har antalet varit något lågt för den stora gruppen, även om vi lyckats lösa på ett hyffsat ok sätt. Dock 
hade det behövts någon till, för att få bättre flyt och ta hand om dem som kanske inte är lika 
motiverade eller som gjort sig illa. 
  
Fördelningen ledare och spelare har gjort att stora delar av året har varit med inriktning matcher och 
spel, även om vi mot slutet av säsongen bättre sett fördelarna att bryta av detta med övningar utan 
klubba och boll för att på så vis hålla alla intressen uppe. Träningstiden fick kortas från 75 min till en 
timme för att vi inte kunnat hålla alla barn motiverade under hela tiden. Träningstiden har varit bra 
och tillgång till tiden har inte störts av något. En lärdom till nästa år är nog att försöka förbättra 
strukturen över träningarna, vilket blir enklare med fler tränare på plats. 
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Allmänna tankar kopplat till föreningen är att det kunde vara tydligare i överlämningen från de som 
hjälpte till att hålla träningarna de första gångerna. Ledarna uppfattade inte hur länge detta skulle 
gälla och en söndag stod vi bara där, vi nya. Den hjälp vi fått i dörren, efter att föräldrar inte släppts 
in, har varit ovärderlig. Ingen av ledarna har heller kommit över kläder med OIBK-logga på, något 
som skulle ge tydlighet och enhetlighet inför barnen. 
  
Mot nästa säsong! 
 

 

 

Ett stort tack till alla ledare för säsongen 2020/2021 

Lisette Wallström  

Ordförande 


