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NYHETSBREV FEBRUARI 2022 

Full fart i hallarna, publik på matcherna igen, förlängd säsong och en grym 

glädje som ger energi. Det är full rush mot serieavslut och eftersäsongen som 

bjuder på mer spännande aktiviteter.  

Gemenskap, Spel och Glädje gör oss Stolta OIBK-are 

 

PÅ G I ONSALA INNEBANDY 

Lyckat Kids Camp 

under sportlovet. 

Onsala IBK Kids Camp hölls 

under sportlovet med 29 

tjejer och killar 9–11 år. 

Klubbens Unga Ledare höll i 

träningar och aktiviteter. 

- Det blev lyckat. Intensivt 

med mycket innebandy och 

annat och barnen hade 

roligt, säger Tomas Östebo som arrangerade.  

Kids Camp var tre heldagar med två pass innebandy och en annan aktivitet varje dag. Första dagen 

var det karate, andra dagen poängpromenad och tredje dagen filmvisning. 

Vi frågade barnen vad som var bäst med Kids Camp: 

- Turneringen var roligast! Jag och min kompis Philip var med i svarta laget som vann, säger Hjalmar 

11 år. Maten var jättegod och det var mysigt att gå iväg allihop och äta lunch och handla i kiosken. 

- Titta på film! tyckte Elsa 9 år. Innebandyn var också kul. 

Kids Camp kommer att hållas igen på påsklovet.- Då kommer vi göra det ännu bättre, säger Tomas. Vi 

kan ta med oss vad som funkade bäst denna gång och planera lite mer i detalj i förväg så kommer allt 

gå smidigare. Något som var uppskattat var att dela upp barnen i mindre grupper, då blev det bättre 

fokus, så det kommer vi köra mer av nästa gång. 

 

 #rosaframtid – Vår framtid – Tillsammans är vi framtiden!  
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Dam Div 1 och JAS är på gång. 
 

Ola Petersson och Mattias Hermansson inleder till helgen 

slutspelet för Div 1 med semifinalspel i bäst av 3 matcher 

mot Vinberg. En vinst med 6-2 tar dem närmare finalen och 

närmare ett allsvenskt kval. En minst sagt spännande månad 

framåt för våra damer. Välkomna till Presse och heja fram 

dem. Håll utkik på Facebook, instagram och hemsida för 

matchtider.   

Heja fram våra tjejer till allsvenskan. Vi färgar Presse rosa 

och skapar en härlig stämning. 

 

 

 

 

Jas tjejernas huvudtränare, Anders Forsström, jagar med våra duktiga 

tjejer, en plats till innebandyfesten. De 4 bästa ur varje serie går 

vidare till innebandyfesten den 29 april till 1 maj i IFU Arena i 

Uppsala. Slutstriden står mellan Lindås, FBC Partille och Onsala. 

Nästa match är i Presse fredagen den 4 mars då FBC Partille är 

motståndet. Matchstart kl 1900 Kom och heja fram våra duktiga 

tjejer. 

 

En grymt spännande tid framöver på damsidan - #rosaframtid 

 

 

Målvaktssatsning. 

En satsning på de lite yngre 

målvakterna. 

Varannan måndag träffas de och 

gnuggar på detaljer. 

Allt lett av Erik Jellstam, senior målvakt 

och tränare P08. 
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VI BLICKAR FRAMÅT I  ONSALA INNEBANDY 

 

SM-slutspelet för 

flickor och pojkar 16 

(USM). 
Vår domare Tobias Anderberg och 

hans kollega Jacob Johansson är 

uttagna till att döma SM i nybyggda 

Wallenstam Arena Mölnlycke 1–3 

april. 

Vi gratulerar till utnämningen och 

önskar dem lycka till. 

 

Från Halland deltar Träslövsläges flickor och pojkar födda 2004. 

 

 

 

Stötta Onsala IBK - Gå på 

TOA  
 

Ny säljomgång börjar 18 mars.  

Nu har vi ännu bättre förutsättningar att 

lyckas! Fördelningen av vinsten mellan 

föreningen och lagen har ändrats.   

Varje lag säljer 2 balar per spelare för 

föreningens räkning och därefter fördelas 

vinsten 80% till laget och 20% till 

föreningen. Alla lagledare har blivit 

kontaktade med vidare instruktioner. 

Säljaktiviteterna är väldigt viktiga för 

föreningens ekonomi och att alla deltar är 

en förutsättning för att lyckas! 

mailto:kansli@onsalainnebandy.se
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Onsala spelen  
Förlängda serier och slutspel i div 1 med ett möjligt allsvenskt kval gör att vår lördag med 

OnsalaSpelen kommer att genomföras den 30 april.  Mer info i nästa nyhetsbrev. 

 
Bild från OnsalaSpelen 2019 

 

 

Hallands innebandyförbund - Utvecklingsläger 

för spelare födda 2007 

Tisdagen den 12/4 är det dags för Utvecklingsläger för spelare födda 

2007. 

             

Det blir en halvdag med fokus på duellspel, beslutsfattande, give and go spel och såklart att träffa 

spelare från andra delar av distriktet och lyssna på lite nya instruktörer.  

Observera att lägret endast är för spelare födda 2007.  

Detta läger kommer vara kostnadsfritt att delta på.  

Vid avhopp efter sista anmälningsdatum, 1/4, kommer spelaren faktureras 250kr om spelaren inte 

kan uppvisa läkarintyg.  

Anmälan sker här och det är först till kvarn som gäller. 

Antalet platser är begränsade och det är redan nu många som anmält sig.    

 

 

Kungsbacka floorball games 

mailto:kansli@onsalainnebandy.se
https://www.innebandy.se/halland/tranare/aktuella-utbildningar/
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17–19 Juni 2022, Kungsbacka Sportcenter 

1 målvakt, 3 utespelare + avbytare  

Små planer 20x10 meter 

2 x 10 minuter, effektiv speltid sista minuten 

Minst 5 matcher per lag 

Klasser: Elit, 03/04, 05/06, 07, 08, 09 för både 

flickor och pojkar 

Avgift: 2,500 kr/lag (inga andra avgifter 

tillkommer) 

 
 
 
 
 
 
Vill du vara med och skapa energi, glädje 
och samverka med syfte att bygga vår 
förening? Vi behöver bli fler i 
arbetsgrupperna med matcharrangemang 
och sponsorer.  
 

Vill du göra skillnad? Hör av dig! 
 
 
Vill ni veta mer styrelsens arbete eller bara 
vill prata lite hör av er.  
ordforande@onsalainnebandy.se eller 
0706–238301 
 
Vid Pennan  
Lisette Wallström  

   

mailto:kansli@onsalainnebandy.se
mailto:ordforande@onsalainnebandy.se

