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1 Styrelsen verksamhetsberättelse 2021/2022 
 

Sammanfattning 

Uppstarten av säsongen gav sina utmaningar med 5 nya i styrelsen men vi lyckades genomföra 

klubbdagen, en trevlig golfkickoff för ledarna och en organiserad uppstart av innebandyskolan i 

september.  

I oktober anställde styrelsen David på heltid och säsongen satte fart. Vi fick alla förhålla oss till de 

restriktioner som pandemin gav och det blev mixat med och utan publik och med inställda och 

flyttade matcher.  

I november genomförde vi kids camp på höstlovet och för ledarna ett julbord med en föreläsning om 

hållbar motivation och rolig idrott. 

December kom i flygande fart och med den lucia cupen som David ordnade. Föräldrarna på grön nivå 

hjälpte till då vi restriktionerna inte gav någon annan möjlighet. 

Januari kom och planerna för ytterligare ett Onsala Kids Camp planerandes under februarilovet. 

Säsongen förlängdes och den 9 februari släpptes pandemirestriktionerna och damerna div 1 var först 

ut i matchen mot Tvååker.  Stor glädje och vi är tillbaka i hallarna som vanligt igen.  

I mars vinner våra damer div 1 Halland och går till historiskt kval till Allsvenskan. I april spelar de, bäst 

av sammanlagt resultat, två matcher mot Rönnby Västerås IBK Ungdom.  

I april var det cuptid för alla våra lag och vi genomförde Onsalaspelen för första gången på tre år.  

 
Styrelsen 2021/2022      
Ordförande   Lisette Wallström 

Kassör    ordförande/God Ekonomi Helena Tholin 

Ledamot, vice Ordf.  Sebastian Christensson 

Ledamot    Annika Andersson   

Ledamot    Håkan Berggren 

Ledamot   Jonas Landgren 

Ledamot    Mikael Egnér 
Suppleant       Tomas Östebo  
Revisor    Joacim Gustavsson 
 
Valberedningen  
Ordförande   Jim Moberg 
Ledamot        Jenny Kronvall 
Ledamot        Lotte Johannesson    
 
   
Representation  
Hallands Innebandyförbunds Årsmöte                                                    
Hallands Innebandyförbunds Ordförandedialog                  
Hallands Innebandyförbunds Domarmöte                                            
Hallands Innebandyförbunds Reko föreningsgenomlysning           
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Dunross Sponsormöte                                                      
Hallands Idrottsförbund Sisu Rickard Boman 
Handelsbanken 
Kungsbacka kommun hälsocertifiering 
Kungsbacka kommun Ordförandedialog 
Kungsbacka kommun Hallutvecklingsmöte                  
Kansliet har löpande kontakt (föreningsutveckling, halltider, etc.)                              
      
Möten med andra intressenter till OIBK sker löpande Sponsorer, Klubbhuset, Innebandykungen, OBK, 
Kyrkan, Fritid, övriga föreningar m fl. 
 

 

Styrelsen och kansliet har under året medverkat i/arrangerat:                                      

• Klubbdag      

• Kickoff med ledargolf                                                            

• Uppstart av innebandyskolan                              

• DM F06/07                                                           

• Julbord och föreläsning till Ledarna                    

• Julklappsförsäljning med glögg                            

• Lussecupen    
• Kids camp 

• Slutspelsarrangemang både dam och herr 
• Allsvenskt kval arrangemang 

• Planering av Kungsbacka Floorball Games 

• Fjordskoland dag                                                       

• Dunross föreningsavstämning                              

• Reko föreningsutveckling genomlysning av HIBF  
 

Medlemmar (fjolårets siffror i parantes) 

Totalt 710 (704) medlemmar varav:  

▪ 541 (552) aktiva spelare 
▪ 118 (120) aktiva domare/ledare/tränare/spelande ledare 
▪ 51 (32) supporter/föräldrar 

Fördelning av flickor/pojkar i åldrarna 7–20 år 482 st. (492) 

▪ 197 (178) flickor (41 %)   
▪ 285 (298) pojkar (59 %) 

 

Sponsorgruppen 

▪ Jonas Landgren(ansvarig)  
▪ Nytt matchställ inför säsongen 23/24 
▪ Sargplatser i Presse och Rydet, reklam på vattenflaskor, Onsala Runt mm 
▪ Behov av fler sponsorer för att nå budgeterade mål 
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Sportsektionen   

▪ Sportsektionen har under året bedrivit utökad verksamhet på Kapareskolan, vilket 
inneburit 2 tillfällen i veckan med innebandy, när skolan varit öppen. 
Ungdomsansvarig har skött det. 

▪ Pröva på innebandy för de omkringliggande skolorna har inte kunnat genomföras på 
grund av Covid-19 

 

Utbildning  

▪ 16 ledare har deltagit i GU-utbildning 

▪ 14 ledare har gått gröna, blåa och röda utbildningar 

▪ 39 domare gick utbildning 

▪ Utvecklingsläger och breddläger för födda -06 och -07 

 

Hälsocertifiering     

Vi har varit hälsocertifierade varje år sedan 2013 

▪ Syfte: barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu 
tryggare föreningsmiljö 

▪ Kvalitetsmärkning, vad kan man kräva och förvänta sig av OIBK när det gäller t ex 
ledarutbildningar, alkohol, droger, mobbning m.m. 

▪ Drogförebyggande arbete, Värdegrundsarbete och Höjd utbildningsnivå på barn- och 
ungdomsledare 

▪ Extra bidrag på 50 kronor, per aktiv medlem 7–20 år 

 

Onsala Runt  

Inställt 2020 p g a Corona, genomfört digitalt 2021, inställd 2022 ingen ansvarig 
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DM – Bäst i halland 

▪ Dam 1  Silver 
▪ F06 Silver 
▪ F08 Guld 
▪ F09 Guld och silver 
▪ P07 Silver 
▪ P08 silver 
▪ P09 Guld och silver 

 

▪ Damlaget vann Div 1 och gick till Allsvenskt kval  
▪ Stark prestation av F09 och P09 att ställa upp med 2 lagoch i Dm finalen möta varandra och 

ta både guld och silver. 
▪ I Hallandslaget födda 2004 deltog 5 tjejer och 4 killar.  
▪ I hallandslaget födda 2005 uttogs 4 tjejer och 2 killar, för vilka SDF-SM sköts upp tills i höst. 
▪ Det finns en stolthet och glädje i våra lag som är stark. 
▪ Ledarskapet är stolta över att vara ledare i OIBK och vill vidareutveckla föreningen. 

 
En stolt ordförande sammanfattar att framtiden ser ljus ut för oss med rosa hjärtan, läs gärna mer 
ingående de olika lagens verksamhetsberättelser nedan. 

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:  

1.1 Dam A&B-lag 
Denna säsong slog vi ihop alla tjejer på dam/tjej nivå från 2006 eller äldre och skapade två 

träningsgrupper, Dam 1 och Dam 2.  

Dam 1 var totalt 22 utespelare och 3 målvakter under säsongen och representerade Onsala IBK i 

Division 1, Division 2 och JAS. I de två senare tillsammans med tjejer från träningsgruppen Dam 2. 

Vi fick tidigt några skador i truppen plus ett par tjejer som inte fullföljde av privata skäl. Så 

spelmässigt hade vi ca. 19 utespelare och 2 målvakter under större delen av säsongen. 

Tränarstaben 

Laget tränas av Mattias Hermansson (huvudtränare) och Ola Petersson.  

Träningar 

Vi har tränat 3 gånger per vecka. Träningstiderna har varit så där och vi hoppas vi kan få åtminstone 

två tidiga träningar per vecka (helst tre) där alla är 1,5 timma. 
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Måndagar 19.15–20.30 (Presse) 

Onsdagar 20.30–22.00 (Presse) 

Torsdagar 20.30–22.00 (Presse) 

Valde vissa veckor att träna tisdagar i stället, tillsammans med JAS, kl. 20.00-21.30 på Rydet men det 

var inget bra för våra tjejer från Göteborg. Så alla tider i Presse och på bättre tider önskas till nästa 

säsong. 

Vår försäsong drog vi i gång 10 maj och körde på till 7 juli innan vi gick på tre veckors sommarvila. På 

försäsongsträningen körde två fys-/innebandypass i veckan samt ett gemensamt pass med 

grupptränare på Nordic Wellness. Redan den 2 augusti startade vi med träningarna igen och 

fortsatte med lite kombinerad försäsongsträning och innebandy. 

Från det att vi startade upp med försäsongsträning i maj 2021, tills vi avslutade huvudsäsongen 13 

april 2022 har vi hunnit med cirka 110 träningspass (innebandy, löpträningar och privat gruppträning 

på Nordic Wellness mm.). Vi har haft ett snitt på ca. 15 tjejer per träningstillfälle under säsongen. 

Vi har också fortsatt med uppträning från Dam 2 för att få bra tryck på träningarna. Dock har det 

varit svårt att få till då våra träningstider inte matchar perfekt och att träningar ofta faller bort till 

förmån för matcher. 

Träningsmatcher 

Vi spelade två träningsmatcher, den 11 augusti hemma mot Partille och 14 augusti borta mot 

Allsvenska Hovslätt. 

DM 

DM för säsongen 2020/2021 tog vid där det avbröts för Corona säsongen innan, så vi spelade 

semifinal och final i mitten av juni. Vi vann DM och fick chansen att representera Halland i Svenska 

Cupen. 

I DM säsongen 2021/2022 tog vi oss till final, där vi lite snöpligt förlorade med uddamålet mot 

Warbergs allsvenska lag. 

Svenska Cupen 

DM segern säsongen 2020/2021 gav oss en plats in i Svenska Cupen, där vi ställdes mot Allsvenska 

Munka/Ljungby. En ny och grymt rolig upplevelse som jag hoppas vi tar oss till igen. Tyvärr blev det 

respass direkt mot ett duktigt Munka/Ljungby, men nästa gång kommer vi ännu bättre förberedda. 

 

Cuper 

Likt tidigare säsonger startade vi upp säsongen med spel i Björnslaget. Vi lyckades låta hela 20 tjejer 

spela en match eller flera, men detta år tog det slut redan i gruppspelet. 
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Seriespel Div. 1 

I Div. 1 gick vi rent under säsongen och vann obesegrade hela grundserien. 13 segrar, 3 oavgjorda 

och 0 förluster gjorde att vi gick vidare till slutspel med de 4 bästa lagen i serien.  

I seriens slutspel ställdes vi mot Vinberg i semifinalen och vann i två raka matcher och i finalen 

väntade Varla. Även där vann vi i två raka matcher och tog oss således vidare till Allsvenskt kval för 

första gången i klubbens historia! 

Allsvenskt kval 

I det Allsvenska kvalet fick vi nog den svåraste, men ändå roligaste lottningen, när vi ställdes mot 

anrika Västerås Rönnby. Tyvärr tog säsongen slut för oss här efter två raka förluster, men jäklar va vi 

har gjort det bra och vad mycket vi har lärt oss under denna resa.  

Roligast 

Då vi startade säsongen redan i juni med att spela klart DM och vi sen tog oss hela vägen till 

Allsvenskt kval så har vår säsong känts otroligt lång. 

Det finns mycket roligt att ta med sig från denna säsong, som måste ses som den bästa vi någonsin 

gjort. 

Seriefinalen mot Varla (två gånger 3–1 segrar) inför fullsatta läktare, 450 personer som mest. 

Allsvenskt kval mot Västerås Rönnby. En grym bussresa med hela laget och ett par riktigt tuffa och 

grymt lärorika matcher. 

Totalt 6 matcher mot Allsvenskt motstånd under säsongen! 

Att få hänga med detta goa gäng och verkligen cementera vilket lag som är bäst i kommunen på 

tjejsidan! 

Extra kul att Norra Halland haft sådant fokus på oss och att tjejerna fått så mycket medialt utrymme. 

På det stora hela en helt fantastisk säsong! 

 

Nästa säsong 

Exakt hur nästa säsong ser ut är inte klart än. Men träningsmässigt kommer vi starta upp i maj likt 

förra säsongen och köra fys-/innebandyträning kombinerat med egna gruppträningspass på Nordic 

Wellness.  

Vi vet att vi kommer tappa några spelare som ska iväg och resa och/eller plugga på annan ort. Vi 

kommer lyfta upp 4–5 tjejer från Dam 2 till vår träningsgrupp och hoppas kunna få in några nyförvärv 

utifrån. Hur många vi blir i Dam 1 vet vi inte i skrivande stund, men vi önskar landa på 20-25 

utespelare och minst 2 målvakter. 

Jag, Mattias Hermansson, hoppas fortsätta som huvudtränare för Dam 1 men min vapendragare 

sedan länge Ola Petersson kommer dra sig tillbaka.  
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Träningsmässigt kommer jag i så fall leda två träningar i veckan och vår JAS tränare Anders Forsström 

en träning. Vi kommer inte ha någon separat JAS träning, utan vi lägger istället fokus på JAS på en av 

våra tre träningar varje vecka och fortsätter med uppträning från Dam 2. 

Till nästa säsong kommer vi som vanligt behöva mycket hjälp med schemaläggning av matcher för att 

undvika matchkrockar mellan Div. 1 och JAS (och till största möjliga mån även Div. 2).  

Vi kommer också behöva ha mycket mer stöttning kring matcher, med sekretariat, matchvärd, 

speaker och allt vad som kan tänkas där. Kan vi få ännu mer liv och rörelse kring damlagets matcher 

så kommer vi synas ännu mer och vara ännu mer attraktiva för alla tjejspelare i kommunen. Behöver 

inte bli så omfattande, men gärna få ner de yngre tjejlagen allt som oftast (bara för att hänga och se 

daminnebandy och få idoler i klubben). Som det ser ut nu så är jag ensam ledare och kommer 

behöva lägga all min tid på tjejerna och på att vara coach. 

Vi kommer också yrka på en lite större lagkassa, så vi kan fortsätta utveckla laget och göra allt för att 

ta nästa steg. Vår ambition är att på nytt nå Allsvenskt kval och förhoppningsvis vara ännu bättre 

förberedda då. 

Mvh 

Mattias Hermansson, lagledare Damlaget 

 

 

1.2 Herr A&B-lag 

Totalt har vi matchat 47 spelare i division 2 och 3 under säsongen.  
(Ca 25 av dessa tillhör permanent seniortruppen) 
Vi har varit 3 Ledare. Glenn Winberg, Tobias Wallberg och Emil Pettersson  

Hur har antalet förändrats? 
Innan och i början på säsongen har vi tappat ca 13–14 spelare pga studier, annan idrott, flytt, slutat vilket 
öppnat upp för många lovande juniorer som fått möjligheten att spela seniorinnebandy 

 
Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 
Glenn och Tobias har haft ansvaret för division 2 laget och Emil har ansvarat för division 3 laget. Men alla 
tre har stöttat och ibland spelat i båda lagen.  
 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 
Nej. 

 
Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 
Målet i början på säsongen var att ha separata träningar för division 2 och 3 men Pga stor omsättning i 
truppen har båda lagen tränat tillsammans under hela säsongen.  
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Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 
Bra 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 
Helt okej, vissa veckor när det varit veckomatcher i Presse har vi fått färre tider. 
 
Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 
Det är ett stort steg mellan junior och senior innebandy, vissa killar klarar det med bravur medan vissa har 
det tuffare. Vi har ca 15 killar som gjort seniordebut i vinter vilket är superkul. 
Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella resultat 
etc. 
I division 3 slutade vi i mitten av tabellen, vissa matcher bestod nästan enbart av debutanter (15–17 år) 

samt några rutinerade rävar       Det har varit väldigt lärorikt för de yngre. 

I division 2 slutade vi 6.a i tabellen men gick ändå till slutspel, där vi föll rättvist mot Vinberg som kvalar 
vidare mot division 1. 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
Alla unga killar som kommit upp till seniorlaget med mod och hunger och tagit en plats. 
 
Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 
Att vid ca 15 års ålder börja förbereda ungdomarna på seniorspel ännu mer. Det är lite tuffare och går lite 
fortare. Alla får inte alltid spela lika mycket. 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 
Bra dialog.  
Har inte sett så många från styrelse på våra matcher eller träningar. Det kan bli bättre. 

Vi eftersträvar att vi spelar samma tid damer och herrar på helgerna med matcharrangemang. Detta gör 
det mer attraktivt för spelarna att spela i vår klubb, samt även för vår publik. 

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

 
 

1.3 JAS Damjuniorer 
 

Hur många har Ni varit under säsongen? 26 deltagare födda 03 och senare. 

Hur har antalet förändrats? 1 tjej slutade under säsongen (tyvärr målvakt) 

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 
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TRÄNINGARNA 

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

tisdag i Rydet. Efter ungefär halva säsongen var även damlaget välkomna på dessa träningar  

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. Det blev lite för många träningar för de tjejer som även 

tränade med damlaget. Därför justerade vi så att damlaget kunde vara med på JAS-tränarna och det 

sammanlagt bara blev 3 träningar i veckan för dessa tjejer.  

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? Ja. 

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

Några har tränat med damlaget och några har tränat med damer 2. 

Lite svårt med gruppen eftersom det är ”tävlingsverksamhet” och några av tjejerna som är med i 

träningsgruppen inte fått spela några matcher i JAS 

 

MATCHER 

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

resultat etc. 

Novab JAS Cup i Mariestad. Vi slutade 5:a av 16 lag.  

Serie: Vi kom på 6:e plats, men hade en seger och en oavgjord mot både Partille och Lindås som kom 

4:a respektive 5:a. 

 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

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

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? Ingen större förändring 

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. Minst 4 nya spelare 

från Åsa och ev någon eller några från Varla  

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! 

 

1.4 Dam 2 
 

Den ny startartade träningsgruppen och laget Dam 2, som har sina rötter ifrån f05/06 och damlaget 

har nu gjort sin första säsong. Tanken med laget var att skapa en träning och matchmiljö för de tjejer 

som är på väg att bli seniorer eller för de seniorer som inte riktigt har det som krävs för spel i Div.1. 

Laget 
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När säsongen startade hade vi följande förändring i truppen, från f05/06 gruppen gick 3st spelar upp 

till Dam 1 och från Dam1 kom 7st spelare ned till dam 2. 

Vi fick då en trupp på ca:35st spelare i Dam2 och vi var anmälda att spela i Div.3 och Div.2 Halland. 

Vårt primära mål har varit att spela ihop den nya gruppen och få de äldre spelarna som kom ned 

ifrån Dam 1 att känna sig hemma i sitt nya lag och att de yngre från 05/06 att ta ett kliv emot senior 

innebandy. 

Under säsongen har vi haft följande förändringar i laget,4st har slutat,3st tog en paus och 2st spelare 

har varit långtidsskadade. 

Ledarna 

Vi har varit 4st ledare enl. följande; 

Huvudtränare: Peter Stenfeldt  

Assisterande: Jonas Landgren 

Assisterande: Robin Fallai 

Assisterande: Carl Johan Osvald 

Detta har fungerat kanon då Peter och Robin kom ifrån F05/06 och Jonas och Carl Johan ifrån 

Dam1/JAS. 

Träningarna. 

På Träningarna har vi haft ett lite större focus på uppspel genom olika övningar samt mycket 

smålagspel.  

Vi har haft bra träningstider men de har legat på gränsen på för tidigt på eftermiddagen. Vi har 

tränat ifrån 17.30-19.00 2ggr i veckan och en del tjejer har jobb och pendlar medan andra går på 

gymnasiet och slutar 16.00, för att sedan hinna hem och ta sig till träningen. Men det har funkat bra i 

det stora hela. 

Vi har tjejer i laget som tränat upp med Dam 1 och JAS, sedan har vi även haft tjejer ifrån F08 som 

har tränat upp hos oss. Under säsongen har även några tjejer spelat matcher i JAS och 1st tjej har till 

och med gjort debut i Div.1 samt fått spela kvalmatch till allsvenskan. Vi har också fått hjälp under 

några matcher ifrån Dam 1 i Div.2 samt lite hjälp ifrån F08 i DM och någon match i Div.3. 

 

 

Matcher 

Det som varit nytt för oss under matchserien är att vi gick till att spela 3x20min effektiv tid och detta 

har bara varit rolig och utmanande för spelarna. Vi har haft bra trevliga motståndare och domare 

under säsongen. Enda negativa är att vi inte har kunnat spela några cuper då vi är ett så blandat lag 

med så många olika åldrar. Vi får helt enkelt inte ihop en trupp till cup i en ren åldersklass, vilket är 

synd. 
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Vi kom 3: a i div.2 och i Div.3 kom vi också 3: a med en match mindre spelad pga. att F08 spelar i 

samma division. I DM slutade vi 2:a efter en final förlust emot suveräna Träslöv.   

Inför nästa säsong 

Inför nästa säsong blir vi av med 5st spelar som kommer att gå upp i Dam 1 truppen och vi har fått 

4st nya spelar ifrån Åsa + 1st spelare som har valt att börja igen efter ha gjort en liten paus. Vi har 

några ytterligare som provtränar nu, som vi hoppas kunna knyta till laget.  

På ledarsidan blir det en stor förändring då samtliga tränare lämnar laget. Detta beror på att de 

spelare som går upp i dam 1 truppen är nästan uteslutande ledarbarn och då blir det svårt att 

motivera den tid och engagemang man lägger ned som tränare om sina barn inte är kvar i laget. Vem 

som blir tränare till nästa säsong är oklart i dagsläget. 

 

1.5 Pink Panther  

LAGET 
Hur många har Ni varit under säsongen? Ca 10–15 st. 1 i mål varje träning. 
Hur har antalet förändrats? Vi tränar på skoj och för motion. Motionsinnebandy. Antalet har varit 
ungefär samma men vi har haft några som har slutat men även några som har börjat. Det är några 
som inte spelat innebandy så mycket innan och vi har några som har spelat innebandy på hög nivå 
tidigare. Vi har även en egen målvakt som alltid står i mål. 
Om så är fallet, vad är orsaken till det? En sen tid och en bit att köra till hallen (vallda) gjorde av vi 
var några som inte var med varje gång 
  
LEDARNA 
Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? Vi har inte haft en specifik 
ledare. Däremot en ansvarig för kontakt med kansliet och allt runt omkring. 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen?  Vi behöver ingen ledare. Endast en ansvarig 
för kontakt. 

TRÄNINGARNA 
Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 
Inför seriespelsmatch så har i kört några korta övningar. 2 mot 1 och Mc donalds. Resterande tid och 
träningar så har vi endast spelat match hela vår träningstid.   
Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. Vi var inte alla nöjda med att åka till Vallda för att att 
träna då tiden dessutom var sen. Det fungerade för en del som bor i närheten.  
Har tillgång till hall varit ok under säsongen? ja 
Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Det kontakt vi har haft med andra lag är andra 
föreningar som vi har spelat match mot. Den kontakten har vart bra. 
  
MATCHER 
Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 
resultat etc. 
Intresset för matchspel har varit uppskattat och roligt för oss. Vi har mött jämn lika lag. 
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ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 
Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? Att få komma i gång och lira innebandy och ha 
roligt tillsammans. 
Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 
Vi fortsätter som tidigare 
Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

 

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

Ni gör ett bra jobb! Vi ser gärna att ni kommer ner på någon träning och hälsar och ser hur det 

fungerar. 

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

  

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

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

Tycker det fungerar bra nu 

 

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

Just nu ser det positivt ut  

 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

Vara mer delaktig i varje lag för att se över så det fungerar i laget. 

 

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

Mejl och sociala medier vilket blivit bättre. 

 

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

Vi uppskattar att föreningen har en god vägledning utifrån framtagna dokument. Styrelsen finns nära 

tillhands ett samtal bort.  

 

 

 

 

1.6 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? 

Vid säsongsstart hösten 2021 var vi 27st spelare. 

Vi gissar ca 6 spelare är kvar efter denna säsong. 
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En del spelare har sökt sig till andra klubbar i Halland för att få utmaningar vi inte i dagsläget kan 

erbjuda via Onsala IBK. Vissa spelare har meddelat att de slutar med innebandy pga bristande 

intresse och tid. 

  

LEDARNA 

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

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Vid säsongsstart var vi tre ledare och under hösten tillkom ytterligare en tränare för att ta hand om 

en träning i veckan och även ansvara för laget i div 3. Tyvärr försvann denna träning vid många 

tillfällen då OIBK på grund av hallbrist var tvungna att lägga match på denna tid och då div 3 tränade 

med div 2 herrar för att truppen blev liten. 

Ledarna har nu inga personliga band kvar till detta lag och alla ursprungliga avslutar sitt engagemang. 

  

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? 

Tisdagar tränade Herrjunior för sig själva och de träningarna fungerade bra och med bra uppslutning 

från Herrjunior-spelarna. Upplägget för torsdagsträningen var en träning för både herrjunior och upp 

till 5st. P06 spelare. Under våren skulle torsdagsträningarna vara en förberedande JAS träning för 

grabbarna men försvann på grund av matchspel. 

Tiderna har varit bra, men många träningar försvann på grund av matchspel och covid.  

Samarbetet har inte fungerat optimalt under säsongen med andra lag och ledare.  

 

 

MATCHER 

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

resultat etc. 

Vi upplever att laget haft för många spelare som är för unga, vilket gjort att vi haft svårt att 

konkurrera. 

Nästa säsong 

Herrjuniortruppens kompletteras med yngre spelare nästa säsong och nya ledare tillsätts. 
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Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 

Vi har noterat utmaningar med ledare som upplevs ge egna barn fördelar.  

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

- Det är naturligt med ”föräldratränare” i barn och ungdomslag, men styrelsen bör arbeta med 

tränarfrågan för juniornivå och upp. 

-Vid tillsättning av tränare, kolla gärna upp ambitioner, kompetens och engagemang. Önskar även 

uppföljning av utfall dvs. hur det gått i träningar och matcher. 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Ok! 

Mvh 

Ledarna 

 

1.7 P-06  

LAGET 
Truppen har bestått av 28 spelare, något mindre än förra säsongen men fortfarande en stor trupp. Vi 
jobbar hela tiden med hela truppen som ETT LAG, Några spelare har fått chansen att träna och spela 
matcher med Senior och Herrjunior. De flesta har även spelat matcher med P07. 

LEDARNA 
Vi har i år varit 9 ledare i P06, två färre än 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.  

SÄSONGEN 
Totalt har vi haft ca 150 aktiviteter från augusti till maj, med träningar, matcher, cuper och andra 
aktiviteter (ungefär samma som förra säsongen). Vi drog igång med kick-off med paintball och 
uppstart på Bäskustcupen i Mölnlycke. Sedan var vi upptagna av seriespel till mars och deltog sedan i 
Warbergsspelen, Möldals Ungdomscup och Gbg Floorball Cup. Som avslutning åkte vi hela gänget till 
Falun Floorball Cup, bodde i campingstugor, besökte koppargruvan och fick även träffa Galante.  

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 tisdag och fredag har funkat bra och det har varit god närvaro. 

Vi samarbetat en hel del med P07 och Herrjunior denna säsong, vilket har funkat mycket bra. 

MATCHER 
Seriespelet i Röd 1 och 2 funkade bra under hösten och vi fick lagom tufft motstånd. ”Tyvärr” 
placerade vi oss så högt i tabellerna så att vi blev uppflyttade med båda lagen till Röd 1 efter jul. Vi 
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valde då att dra ur det ena laget där och i stället samarbeta mer med P07 i Röd 3 och även Herrjunior 
i Div4U och Senior i Div3 och Div2.  

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. 
Överlag har vi under hela året fått mycket positiv feedback från domare och motståndare för vårt 
schyssta och intensiva spel och goa stämning. 

VARUMÄRKE/NÄTVERK 
Vi har idag ett fint samarbete med många lag runtom i Sverige, mycket pga av 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.  

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. En viktig del av varumärke och nätverk är allt kul vi gör utanför planen 
tillsammans. Det behöver inte alltid vara innebandy!  

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 blir P06 en del av Herrjunior och vi är laddade för att ta tag i detta 
när säsongen drar igång. 

Alla spelare och ledare är stolta över att tillhöra laget och ser fram emot nästa säsong! 
 

1.8  P-07   
 
LAGET  

Hur många har Ni varit under säsongen? 
Säsongen började med att flera spela var osäkra på fortsatt spel i Onsala Inebandy. 
Efter en turbulent säsongstart så besutade ledarna som var kvar att fokusera på sammarbete med 
P06 och P08 för att på det viset kunna bedriva verksamheten vidare. 
Vid starten av säsongen så var vi 11 spelare på pappret.  

 
Hur har antalet förändrats? 
Vi har fått tillbaka två spelare som tidigare spelat innebandy. En spelara har olyckligtvis varit 
långtidsskadad och en spelare har valt att elitsatsa på annan indrott vilket gjort det omöjligt för 
dubbelidrottande. Vi har således varit lika många under hela säsongen. 
Dock så slutade en spelare med omedelbar verkan i absoluta slutet av säsongen.  
Förklaringen till att spelaren valde att avsluta var för att spelaren inte fått spela på de positioner som 
vi som lag ansåg vara bäst för den specifika cupen.  
 
LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 
Tre ledare har varit med under hela säsongen. Vi har som ledare haft ständig dialog om hur och vad 
vi ska göra. Vi har också fått en väldigt bra arbetsfördelning mellan vem som gör vad i allt från 
träningsplanering, jaga spelare, skriva information till föräldrar och laget till att fixa cuper,  sälja 
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toapaper och hålla koll på ekonomin. Jag är väldigt stolt över hur vi hanterat läget med att en ledare 
valde att sluta och hur vi på väldigt kort varsel fick ihop ett helt nytt sätta att leda vårt lag. 
I början av säsongen var vi fyra ledare. En ledare var med för att förstärka träningen av målvakterna. 
Tränaren slutade efter ungefär halva säsongen. 
 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 
Ja. 
  
TRÄNINGARNA 
Vi har haft träningstider på tisdagar, torsdagar (Furulid) och lördagar. 
På fredagarna har våra spelare haft en stående inbjudan till P06 träningarna på fredagarna. På 
lördagarna har P06 haft en stående inbjudan till P07 träningarna. Vissa tisdagar har vi bjudit in P08 
att träna med oss.  
Det har varit en stor utmaning att få till bra träningar med få personer. Vi har oftast dock fått till 
både spel och träning tack vara att vi som tränare varit med i övningar och även haft en extra 

målvakt i form av Dennis     . Träningen på Furulid har varit i form av teknikträning och spel 3 mot 3.  
Vi har aldrig behövt ställa in en träning för at tnågon ledara inte arit tillgänglig.  
Vi har fått vara väldigt flexibla och kreativa i att hitta på övningar som passar med få spelare och för 
att få till intensitivitet och kvalité.  
  
MATCHER 
Säsongen började som sagt turbulent vi valde dock att spela en cup trots att vi inte visste hur många 
spelara vi hade att tillgå. Vi bjöd direkt in spelara från P08. Turneringen gick bra och vi fick ihop ett 
lag och lärde oss snabbt att anpassa vårt spel till nya spelara hela tiden. 
 
Totalt har vi spelat 5 cuper under säsongen oftast med spelare från P08. Vi var också för första 
gången i Katrineholm och spelade cup. Då gjorde vi det med en tunn bestående av endast P07.  
 
Vi var med i DM med vår lilla trupp och lyckades då med miraklet att nå hela vägen till Final. 
 
Under höstsäsongen så spelade vi i en serie för vårt 07 lag med inlånade spelare från P06. Alla 
seriematcher har spelats med inlåningar. Våra spelara har också spelat med både P06 och P08.  
Under vårsäsdomgen beslutade vi att spela i en serie med ett lag P07/P08 och då även fortsätta med 
en ”P07” serie med inlåningar från främst P06.  
 
Att spela cuper och matcher med en tunn trupp är väldigt utmanade och det krävs att vi har ständig 
dialog med lagen upp och ner i åldersgrupperna. Ett exempel på hur svårigheten var när vi på 
Göteborg Floorboll festival hade en avbytare på fredagskvällen. 
 
ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
Vi har under säsongen utvecklat ett väldigt bra och konstruktivt utbyte med ledarna i P08 och P07. 
Att vi på ett makalöst sätt lyckats få till matcher och cuper med spelare som i stort sett aldrig tränat 
ihop. Att vi är Onsla innebandy, vi är inte P07 Onsala.  
 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 
Vi måste tillsammans med P06 och P08 få till lag som tränar ihop och bygger en lagkänsla. 
Att ha tunna trupper är inte hållbart i längden. 
Alla spelare måste ha ett lag som är huvudlaget och där man alltid är med och alltid känner sig 
hemma. Spela och träna upp och ner är ett väldigt bra sätt att lära känna nya lagkompisar och 



 
 

Onsala Innebandyklubb – Årsberättelse 2021/2022 

 

19 (39) 

fortsätta att utvecklas, vi  kommer  fortsäta att uppmuntra detta. Att ”byta” lag måste ske med tät 
dialog mellan lagen och ska i största mån undvikas. 

- Alla spelare tillhör ett lag 
- Träna och spela gärna upp och ner 

 
Efter ett gemensamt möte med alla ledarna på röd nivå pojkar så är vår inriktning att sätta ihop ett 
lag som vi kallar P07/08. Se separat information från mötet som hölls den 9 maj 2022.  
  
INFÖR NÄSTA SÄSONG 
Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 

- Har fått stöd om vi efterfrågar stöd, saknar inget specifikt.  
 
Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare?  

- Vi planerar för att alla spelarna fortsätter. Dock kommer säkert de som varit med på pappret 
men inte tränat försvinna (1 person) 

- Antal ledare kommer vara samma (3) 
 
Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

- Kommunikation med föräldrar om hur det är att leda och träna lag och vilka förväntningar 
man som förälder kan ha på idiella ledare. Förklara och informera föräldrar och ledare vad 
betydelsen breddförening är och vad det ställer för krav på alla som är involverade. 

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

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

- Väldigt stolt. Vi är en breddförening som eftersträvar inkudering och att stå bakom allas rätt 
till idrott.  

 
 

 

1.9  F-07/08  
 

LAGET 

Inför säsongen tappade vi två spelare som enbart hade varit med och tränat i drygt ett år. Då de 

började med innebandy sent och utan erfarenhet av andra bollsporter hade de svårt att ”komma 

ikapp” övriga i laget. 

I slutet av säsongen kom en tidigare spelare som avslutat sin ordinarie idrott tillbaka för att åter 

prova att vara målvakt i laget. Tyvärr valde spelaren att inte fortsätta. 

Tyvärr har det förekommit en del interna konflikter mellan några grupperingar av tjejerna under 

skoltid/fritid vilket har smittat av sig även på innebandyn, både träning, matcher och cuper. Detta 

har ibland tagit fokus från och skapat stor negativ energi både på och utanför plan, både för spelare 

som inte är med i dessa grupperingar samt oss ledare. Samtal till föräldrar och samtal med enskilda 

spelare och i grupp. Vi tränare känner att vi inte har varken ”verktyg” eller utbildning till att hantera 

dessa situationer och har försökt att ta hjälp och stöd av representanter från Styrelsen, bla Jonas 
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Landgren. Vi hoppas att det i framtiden ges möjlighet för oss tränare att få tillgång till utbildning i 

”idrottspsykologi” eller att det finns personer inom klubben som kan vara till större stöd både för oss 

ledare och spelare.  

Antalet spelare har under säsongen varit 15 bara en målvakt.  

LEDARNA 

Inför säsongen tappade vi en ledare som driver eget företag och som kände att det blev för mycket. 

Vi är totalt fyra ledare med olika ansvarsområden inom laget. Alla ledare har inte behövt delta på alla 

träningar. I regel har vi varit 3-4 ledare per träning och vid ett fåtal tillfällen pga sjukdom eller resor i 

tjänsten enbart 1-2 ledare.  

TRÄNINGARNA 

Vi har under säsongen tränat tre dagar i veckan, två på storplan och en i Furulidskolans idrottshall.  

Det har mestadels varit god uppslutning på alla träningar men något mindre på träningen på 

Furulidskolan pga tjejerna inte lika enkelt kan ta sig till träningen själva.  

Då träningstiderna har startat redan mellan kl 16.30-17.30 har det krävt att en hel del av tjejerna har 

tagit sig själva till träningen eller att föräldrarna har fått gå hem tidigare från jobbet eller jobba 

hemifrån – vilket en del har gjort under restriktionerna för COVID-19.  

Lagets filosofi har legat på att träna mycket teknik, närspel och matchlika situationer. Att få så 

mycket bollkontakt som möjligt vid varje träningstillfälle. Vi har i större utsträckning tränat tre mot 

tre på liten plan än fem mot fem på storplan. De dagar som vi har tränat på Furulid har vi fokuserat 

på teknikövningar eller spelövningar som kan utföras på liten plan.  

Vi har till viss del samarbetet både med F09 samt D3. Alla spelare som vill har fått möjlighet att prova 

på att träna med D3 och de som har andra idrotter som har krockat med ordinarie träningstider har 

givits möjlighet att träna extra med F09. Vi har även tagit emot spelare från F09 där de som har nått 

lika långt i sin spelutveckling har fått möjlighet att vid tillfälle träna med F08. Tyvärr har det hela 

försvårats då träningstiderna oftast har varit samma dagar. 

MATCHER 

Vi har under hösten 2021 spelat i serie Röd 2 och under våren 2022 gick vi upp i Dam/junior 1(?) där 

vi slutade 3: a efter OIBK D3 lag.  

F08 nivå mäter sig väldigt bra mot de lag som vi har mött i båda serierna. Att vi dessutom har fina 

resultat från de cuper som vi har medverkat i gör att vi möter oss bra även mot lag utanför Halland 

IBF. Se tabellen nedan. 

Deltagande i cuper och placeringar  

1: a placering   F 13 FCH Cup 2021 

2: a placering  F13 FatpipeInvitation Cup 2021 

3:e placering  F13 Bästkustcupen 2021 

Distriktsmästare  F08 Hallandsmästerskapen 2021 

2: a placering  F13 Fair Play 2021 
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2: a placering  F13 Mölndalscupen 2022 (tillsammans med F09) 

2: a placering  F13 Warbergsspelen 2022 

 

I huvudsak har vi haft bra domare, framförallt när vi spelat i den högre serien. Vid några enstaka 

tillfällen har vi upplevt att domarna från Onsala har försökt vara så ”neutrala” att det i stället vid 

domslut har dömts till motståndarnas favör. På cuper har domarna haft väldigt olika erfarenhet 

vilket gör att det inte går att göra någon generell bedömning.  

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Allt bra bemötande från våra motståndarlag, både spelare och ledare. Alla fina placeringar som våra 

tjejer har uppnått. 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Fokusera mer på snabbhet, explosivitet och styrka då vi spelar i en serie med högre åldersgrupp i 

motståndarlagen. 

Avseende Kansliet så fick det i våra ögon en ”dipp” i samband med att klubben anställde fast 

personal. Det tog längre tid att få svar på frågor och bemötande än tidigare. Tillgängligheten i form 

av ”öppettider” begränsades också i viss mån. 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Skippa julbordet och satsa istället på utbildning/föreläsning som vi ledare kan ge tillbaka till spelarna. 

Dent utbildningstillfälle som gavs på Presse var både givande och inspirerande även om det inte var 

så mycket nytt. Även om styrelsen vill visa att man uppskattar alla oss ledare så hör er gärna för ang 

hur vi vill bli tackade. 

Bingolotterna var populära att sälja till jul så det kan vi fortsätta med. Dock är alla trötta på att sälja 

papper! 

 

 

1.10  P-08  
 

LAGET 
 Hur många har Ni varit under säsongen? 
19  
 Hur har antalet förändrats? 
En som pausat under våren och en ny som börjat under våren.  
 Om så är fallet, vad är orsaken till det? 
Vill satsa på basket 
 
LEDARNA 
 Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 
Vi har varit 8, men är nu 7 st då spelaren som pausat var även mamman ledaren.  
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 Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 
Ja 
  
 TRÄNINGARNA 
Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 
Vi har fortsatt arbeta teknik och speluppbyggnad. Även startat med att skapa anfallsskombinationer.  
Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 
Bra rakt igenom.  
Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 
Ja, fast lite irriterande att kommunen stänger så fort det är röda dagar. Vi har valt att spela i två 
serier för att vi inte får tillräckligt med träningstid.  
Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 
Vi har delat ett lag med P07 under våren. Samt haft en del P09 spelare som tränat upp med oss en 
dag i veckan under hösten samt lånat in vid vissa tillfällen både P09 och P07 till match.  
  
MATCHER 
Vilka är Era erfarenheter kring de matcher och cuper Ni spelat, Bra/Dåligt, domarna, eventuella 
resultat etc. 
Har spelat i röd 7och 6 under hösten. Vi blev vi 2: a i röd 7 och 4: a i röd 6. Under våren spelade vi i 
röd 5 och 6. Vi blev 1: a i röd 6 och 3:a i röd 5. Bra nivå och jämna matcher.  
 
Vi har spelat DM som vi tog silver.  
 
Vi har även spelat 3 cuper. Bästkustcupen i höstas. Linköping Floorball games och Göteborg Floorball 
festival under våren. Alla cuper bra och välorganiserade.  
   
ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 
Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
Att vi fortsatt har väldigt bra stämning i truppen där alla känner sig välkomna utan hårda ord mot 
varandra. I den miljön har alla spelare tagit stora kliv både som personer och innebandyspelare. 
Ingen är rädd att komma till tal och känner trygghet i gruppen.  
 
Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 
Försöka bygga ännu mer utbyte med P09 och P07. 
  
Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 
Bra   
INFÖR NÄSTA SÄSONG 
Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 
Vi ser inga förändringar på vare sig spelare eller ledare i dagsläget.  
 
Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 
Ja, alltid god stämning mellan ledare man möter i olika hallar på cuper osv.  
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1.11 F-09  

 
LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 25 spelare, varav 3 målvakter 

Hur har antalet förändrats? Några nya, några slutat, summan ungefär samma.  

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

  

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? 2 ledare, tufft att få ihop 

matcher/cuper med endast 2 ledare., men överlag fungerat mycket bra.  

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen?  Det hade varit bra med en till.  

  

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. Bara bra, vi kör i regel 3 träningspass i veckan. 

Nästan inget matchspel, utan fokus på teknik och fys. Bra tempo/fokus på träningarna.  

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. Utmanande och stressigt, då vi tränat extremt tidigt för att få 

möjlighet att träna i stor hall. Både spelare och tränare får svårt att hinna i tid.  

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? Nej, tiderna är alldeles för få. Tyvärr räcker inte tiderna till. 

Vi har fått börja träningar mycket tidigt för att få möjlighet till stor hall och tid.  

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Ok, men kan bli mycket bättre. Vi har samarbete med 

både F08 och F10.  

  

MATCHER 

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

etc. Seriespel ok, men mycket synd att man inte kan åldersfördela mer. Att få möte 2-3 år äldre tjejer 

redan nu ger i stort sett ingenting, dessutom stor skaderisk. Hallandsserien är svag och för få lag och att 

då inte få chansen att spela/komplettera i Göteborgsserie är mycket synd. En stor risk att tjejer flyttar till 

annan klubb, som jag ser det. Vi har spelat många cuper och flertalet av dom mycket bra. Klart sämst är 

Warbergsspelen, som är sämst på allt, tyvärr…   

  

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? Lagsammanhållningen, träningsnärvaron och 

inställningen att gilla träning.  

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? Vi kommer öka på med fyspassen ännu mer, då vi ser att 

de ger väldigt bra resultat.  

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? Vi har sedan jul kört Cardiopass 

en gång i veckan, en succé. Vi tränar året runt (uppehåll i juni) och det ger oss fördel.  

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? Att få fler träningstider måste vara prio 1 med en ny 

hall. När man är iväg och spelar matcher/cuper, så är det ledsamt att se att vi har så rent ut sagt dåliga 

hallar. Jag upplever en otydlig riktning på vart man vill med klubben.  

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? Helt ok många gånger, men ibland är det 

väldigt svårt att få svar på sina frågor. Det är synd.  

  

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

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

 Kanske tydligare riktlinjer om när man kan förvänta sig svar och vilka frågor som ska gå just den vägen. 

Vad ska kansliet stötta oss med?  

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

Just nu ser det bra ut.  
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Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong?  

Kanske en större stöttning mot förbundet att vi kan vara med i göteborgsserie med ett lag.   

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

Framförhållning, både till möten inom klubben och justerade träningstider.  

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

Både ja och nej…jag saknar en tydlig målbild och vad man vill med klubben. Det känns mycket som man 

får köra sitt eget race utan speciell stöttning från klubben många gånger, samtidigt har jag full förståelse 

för att alla jobbar ideellt. Tror att det ser ut på samma sätt i många klubbar dock, så inget undantag här.   

  

 

 

1.12  P-09 

TRUPPEN 
Hur många har Ni varit under säsongen? 
27 spelare och 5 ledare  

Hur har antalet förändrats? 
Vi har fått in två nya spelare, en som kom tillbaka efter några års paus och en ny kille som kom till oss från 
Varla 

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. Vi tappade en ledare men fyllde på med en ny yngre ledare som hjälper till en dag i veckan. 
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 tre dagar i veckan.  
Tisdagar som har haft ett stort målvaktsfokus. Mycket skott, teknikövningar. Fredagar har vi tränat på 
Furulid och kört mycket småmålssspel. 
På lördagar har det varit mycket spelfokus, med spelövningar. 
Vi fokuserar väldigt mycket på spelövningar och matchrelaterade övningar.  
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? 
Vi har klarat oss bra själva tack vare att vi har en stor trupp. 
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MATCHER 

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

etc. 

Vi spelade med två lag i serien. Under hösten var det väldigt tufft vissa matcher då vi ofta mötte ett och 

två år äldre killar. 

Efter jul hamnade vi mer rätt i serierna och lyckades vinna en utav dem       

Vi har spelat 4 cuper under säsongen: 
Bästkustcupen med två lag där vi kom 2: a och 3:a i B-slutspelet efter ha fått möta varandra i semin. 

DM med två lag där i vi kom 1: a och 2:a       

Ditec Cup med ett lag som vi också vann! Efter bara ha släppt in 6 mål på 6 matcher.       
Warbergsspelen med två lag där ena laget gick till kvartsfinal i A-slutspel och det andra laget gick till semi i 
B-slutspel. 

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
Vi har tagit enorma steg under säsongen, framför allt på planen, gruppen har alltid fungerat bra och har 
en härlig gemenskap även utanför planen. 
Vi spelar med två lag i serien och i de flesta cuper, många av våra motståndare ”spetsar” till det med ett 
lag och/eller tar in äldre spelare. Att vi med två lag lyckats med årets framgångar gör oss ledare riktigt 
stolta. 
 
Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 
Försöka spela ännu mera cuper. Försöka öka träningsnärvaron ytterligare på de som ligger lägst. 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 
Fokusera på spelövningar, gör saker vid sidan av innebandyn samt spela fler cuper. 
Ta inte genvägar och låna in äldre spelare, om man behöver låna in spelare gör det underifrån. 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? 
Bra dialog.  
Har inte sett så många från styrelse på våra matcher eller träningar. Det kan bli bättre. 
 
Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 
Mycket bra 

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? 
Inget speciellt 
 
Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? 
Förhoppningsvis oförändrat.  

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 
Synas mer hos oss i ungdomslagen. 
Undvika träningar på Kaparen för de äldre ungdomslagen. 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. 
Absolut, det är en otrolig gemenskap 
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1.13  F-10/11  

 
Inför säsongen 21/22 fick vi i F10 förfrågan om vi kunde tänka oss att ta oss an några F11: or som 

blivit ”utan” lag. Dom var för få för att bilda ett eget lag samtidigt lite längre fram i sin utveckling för 

att vara kvar hos F12: orna. Vi välkomnade dem till oss, ca 8st.  

Laget 

Vi har varit ca 30 totalt. Under säsongen några valt att sluta och någon är långtidsskada. Ca 5–7 tjejer 

har valt att sluta av olika anledningar, men främst för att de tappat suget på innebandyn och valt att 

göra något annat istället. 

Ledarna 

Vi har initialt varit 7 ledare. En av oss slutade när spelande dotter valde att sluta med innebandyn. 

Därefter har vi varit 6 som hängt i. Vi har kunnat samarbeta på ett bra sätt och det har varit ett 

tacksamt antal att var. 

Träningarna. 

Har fungerat bra i stort. Många deltagare på träningarna. Mycket tid har lagts på 

bollbehandligsövningar, vara trygg med bollen och börjat introducera lite taktiskt tänkande i 2 

lagsspelet. Även om vi haft 2 träningar i veckan så känns tiden knapp. Vi har lagt in lite fys emellanåt, 

men önskat vi gjort detta mer då tjejerna börjar komma in i känslig ålder nu och kropparna förändras 

olika. Risk för skador kan uppstå och därför viktigt med knäkontrolls övningar och styrka i sin helhet. 

Mer av detta kommer vi planera inför kommande säsong, men samtidigt ligga på en lagom nivå 

strykeövningsmässigt. 

Vi har haft ett gott samarbete med 09: orna. Vi har stöttat dem med deltagande i matchspel och de 

har stöttat oss. Vi avser att fortsätta detta goda samarbete inför kommande säsong också. 

Matcher 

Ht21 hade vi 2 lag i blå serie, medel och svår. Vt22 försvann svår blå pga för få lag och vi valde att ta 

steget upp i röd 5 serien. Tjejerna har över förväntan lyckats spela väldigt väl i denna serie. Om vi 

tittar resultatmässigt så slutade vi 2: a i serien, men framförallt utvecklades deras spel och inställning 

i hur man genomför match. Också fått en insikt i vad som krävs när man byter nivåer. 

Domarna har hållit en bra nivå.   

Övrigt under säsongen. 

Det mest positiva som varit under säsongen är den goda lagkänslan som vuxit fram. Inledningsvis så 

var det lite ”grupperingar” inom 10: orna och mellan 10 och 11: orna. Detta har vi aktivt jobbat med 

hela tiden under säsongen och det har blivit en mycket god stämning och lagkänsla inom detta lag. Vi 

hade ett litet övernattningsläger tidigt under säsongen med alla och sedan byggt vidare på vikten av 

att alla vi är ett lag. 
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Förändringen inför kommande säsong är den att vi kommer ha anmält 2 lag till röd nivå, samtliga 

behöver lämna blå för att utvecklas vidare och för att undvika ”inbördes” ranking om vilka som 

spelar på vilken nivå. 

Vi ledare som haft kontakt med styrelse, kansli tycker att detta fungerat bra. David på kansliet har vi 

upplevt varit mycket mer tillgänglig nu än han varit tidigare.  

Inför nästa säsong. 

Vi ser inte någon större förändring i vårt lag, varken antalet spelare eller ledare. 

Vi har för avsikt och ambitionen att delta i flera cuper. Stöttning från föreningen nästa säsong som vi 

kan behöva är i de fall vi skulle vilja få hjälp med att hitta någon spelare från högre seriespel som kan 

komma visa upp sig och genomföra någon träning med våra tjejer. Vi skulle också vilja att från 

föreningen/styrelsens håll vara tydligare mot föräldrar att deras hjälp är viktig i ett lag, att deras 

engagemang behövs och att tränarna inte kan ta allt ansvar, vid sidan av träningar och matchspel.  

Vi skulle vilja ha 3 träningstider nästa säsong. Minst 2 vardagstider iaf. Erfarenheten från denna 

säsong är att helgträning riskerar att utebli/ställas in då den ofta krockar med matchspel, och då blir 

det många gånger bara en träning i veckan, vilket vi anser är alldeles för lite. 

Vi är stolta ledare i denna förening. Vi upplever att föreningen är måna om sina ledare och att OIBK 

har ett gott rykte. 

Mvh 

Ledarna F10/11 

 

1.14  P-10 

LAGET 
Truppen har säsongen 21–22 bestått av 18 spelare, vilket är några 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 startade med 5 ledare på hösten 2021, men tyvärr droppade den ena efter den andra av under 
hösten och vintern så att Josef var ensam ledare under våren. Några föräldrar ryckte in ibland och 
hjälpte till. 

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 Gokart, beachvolley och strandstädning med 
grillning. 
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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. 
Träningstiderna onsdag + söndag har funkat bra. Vi har samarbetar med P11 och kört gemensamma 
träningar på söndagar. 

MATCHER 
P10 hade två lag i seriespel Blå svår & medel och det gick bra på matcherna. I Blå Svår har vi mött 
tufft motstånd med 09–10-lag. Några spelare från P09 har hjälpt till i dessa matcher. Vi har även 
stöttat upp P11 i Blå medel och ibland även lånat in P11 till våra matcher. 

Angående domare så har det funkat fint. Inget snack emot domare, medspelare eller motspelare på 
matcherna. Vi har nolltolerans mot detta i laget. 

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! 

 

1.15  F-12 
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? Vi har varit ca 15 i genomsnitt under året. 

Hur har antalet förändrats? Vi har ökat i antal från starten tills nu i slutet av säsongen. 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? Jag tror vi har en fin struktur där våra innebandy tjejer trivs och 

då har deras kompisar hört att det är kul med innebandy och så har antalet deltagare ökat. 

  

LEDARNA 

Hur har ledarsidan sett ut, hur många har Ni varit, hur har det fungerat? Vi är 3 där Tomas Östebo är 

huvudtränare och så är vi 2 tränare som hjälper till och stöttar under säsongen.  

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? Vi är tillräckligt skulle jag säga och vi har också en 

del pålitiliga föräldrar som går in och stöttar om det skulle vara tunt på tränarsidan vid träning/matcher 

  

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. Vi uppfattar strukturen för träningarna är mycket 

bra där Tomas innan mötet skickar ut till oss andra tränare upplägget för träningen. Vi har varvat mycket 

lek, mer kvalitativa spelövningar med matcher. Tycker vi har fått ihop en bra mix under året, som skapat 

glädje och motiverade tjejer. Tror också att vi i år har lyckats hålla ett bättre tempo genom träningarna 

som har varit positivt för motivationen hos tjejerna. Vi har också mycket dricka pauser så tjejerna också 

får möjlighet att prata tillsammans mellan övningarna. 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. Vi är relativt nöjda. 
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Har tillgång till hall varit ok under säsongen? Har varit ok 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Detta har fungerat mycket bra där vi i år tränar 

tillsammans med flickor födda 2013. Det har varit mycket positiv och bra stämning både mellan tjejerna i 

olika åldrar men även mellan tränarna:). Så positivt. Vi har också haft en bra dialog med de lag vi har mött 

mest och där Tomas haft en fin dialog med de tränarna för att optimera matcher och upplägg med dem 

  

MATCHER 

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

etc. Vi tycker det över lag har varit bra. Ibland så har dock motståndarlagen kommit med tjejer som är 1–

2 år äldre än våra spelare som gör att vi förlorar lite stort och det vet jag våra tjejer har kommenterat och 

inte tyckt varit roligt. Men rent arrangemang mässigt när vi varit runt så har det varit bra ordnat över lag 

  

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? Sammanhållning i vårt lag har ökat och vi har haft ett 

fint samarbete med tränarna i flickor födda 2013 också. Vi hade också en mycket fin vår avslutning där 

nästan alla tjejerna deltog för att visa och tacka för säsongen som gick och det var mkt uppskattat. 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? Som det ser ut nu, inte så mycket, utan vi är nöjda med 

det upplägg vi har. Vi kommer att dock att starta upp höstsäsongen med en aktivitet för att få igång alla 

direkt från början och så alla se framemot den nya säsongen 

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

Innebandy är proffessionella och personligen uppskattade jag ledarutbildningen som var i början av 2022. 

Det lyfte mig och jag lärde mig mycket men fick också möjlighet att träffa andra ledare. 

Vilken feedback vill Ni ge föreningen, styrelsen m.fl.? Jag skulle tycka det var spännande och intressant 

att på sista tävlingen som är för året och som Onsala innebandy förening anordnar där tjejer och killar 

mixas i lag att vi fick med föräldrarna att arrangera detta. Jag tror att om man hade fått med föräldrarna 

här lite mer så hade även de fått en inblick hur det är att ”vara med/coach ett lag”. Bara en tanke. 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? Ok 

  

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

Hur kan vi förbättra kansliet till nästa år, något Ni saknar? Nix, men fortsätta arrangera 

ledarutbildningar. 

Hur ser det ut inför nästa säsong avseende spelare och ledare? Ser ut som att alla fortsätter och det är vi 

glada för 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

Hur kan vi förbättra informationen från föreningen/styrelsen/sportchef? Har inget att tillägga här, utan 

tycker det är ok som det är 

Är Ni stolta över att vara ledare inom OIBK? Motivera gärna ditt svar. Vi är mycket stolta och jag tycker 

Onsala innebandy gör ett fint jobb och är tydliga med vad som görs i föreningen men också vad som 

förväntas av varje lag i den kommunikation som görs. Ordning & reda skapar en struktur som skapar 

trygghet och som i sin tur skapar tillit och tillhörighet bland ledare och lagmedlemmar 

Med vänlig hälsning ledarna för flickor födda 2012 
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1.16  P-11 

LAGET 
Hur många har Ni varit under säsongen? Ca 17 killar 
Hur har antalet förändrats? Antalet har varit ungefär samma men vi har haft några som har 
slutat men även några som har börjat. Vi avslutar nu säsongen med att en kille från Ukraina 
kommit till Rydet och för första gången spelat innebandy. 
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? Vi har varit 4 ledare 
men 3 mer aktivt 
Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? Vi skulle behöva vara fler ledare så 2 
av ledarna även är ledare för p08 så är det svårt att få ihop matcher och träningar när det 
krockar. 
  
TRÄNINGARNA 
Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. Fortsatt med mer riktade övningar denna 
säsong, för att stärka försvar/anfall och ffa hur man placerar sig och arbetar tillsammans på planen, i 
olika spelsituationer. Det har gett resultat, spelarna utvecklas och många spelare har tagit stora kliv. 
Vi fokuserar mycket 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 hjälpa till att ta upp /ner sargen så att det blir bättre ordning.  

 
Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt.. Vi är nöjda med att träna en vardagskväll och en 
helgtid. Dock är 1h på onsdagar för kort då vi behöver sätta upp sargen och ta ner sargen. 
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. En del onsdagar har vi slagit ihop med 
P10 och har då fått 30 minuter längre träningstid. 

 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? ja 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? Mycket bra samarbete med P10. Vi har tränat 

tillsammans på söndagar samt en del onsdagar. Vi har även lånat spelare vi matcher och 

Warbergsspelen 

  

MATCHER 

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

resultat etc. 

Intresset för matchspel har varit stort och uppskattat hos våra spelare. Det har varit olika resultat på 

matcherna. Vi har haft två lag i seriespel Blå medel / lätt. 

  

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 
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Återigen utvecklingen, märks tydligt att många spelare utvecklas, många har tagit stora kliv att 

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

Även matchspel har vart mycket positivt och efterlängtat 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Fortsätta på mer träning på vissa spelmoment (målvaktsträning, försvarsspel, anfallsspel.) 

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

 

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

Mycket bra föräldramöte och utbildningar 

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? Mycket bra. Bra med fast tid punkt 

och bra tillgänglighet 

  

INFÖR NÄSTA SÄSONG 

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

Tycker det fungerar bra nu 

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

Just nu ser det positivt ut, vi hoppas däremot på fler ledare 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

Vara mer delaktig i varje lag för att se över så det fungerar i laget och ledare tillsammans. 

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

Upplever att vi blir bättre och bättre på att använda alla sociala kanaler, hemsida, info via mail och 

whats app (vårt lag)  

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

Ja, vi uppskattar att föreningen har en god vägledning utifrån framtagna dokument. Styrelsen finns 

nära tillhands ett samtal bort. Även mycket uppskattat med ledarträffar. 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! 

 

1.17  P-12 
 

LAGET 

Hur många har Ni varit under säsongen? 

Vi är idag 28 registrerade spelare men legat runt 16–20 spelare på träningarna. 

Hur har antalet förändrats? 



 
 

Onsala Innebandyklubb – Årsberättelse 2021/2022 

 

32 (39) 

I början av säsongen hade vi nästan 8 spelare som slutade men lyckats få tillbaka några sedan även nya 

spelare som anslutet som inte varit med tdigare. 

Om så är fallet, vad är orsaken till det? 

Vi tappade en del spelare i början av terminen för att de var ett gäng som ville prova på handboll, och 

deras träningstider krockade med våra så det valde att sluta. Sedan har vi haft 2 st som slutat för att 

intresset inte funnits där. MEN vi har lyckats få in några ny som inte tidigare spelat och även några gamla 

som kommit tillbaka. 

  

LEDARNA 

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

Vi har varit 8 ledare som varit registrerade men ca 3–4 per/träning. Det har fungerat helt ok  

 

Har Ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Nej. 

  

TRÄNINGARNA 

Hur har Era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc. 

Det har fungerat helt ok 

 

Hur har Er träningstid fungerat, bra/dåligt. 

Det har varit bra, det har bara varit svårt att få ihop det på tisdagar när vi haft 16:00-17:30. Inte alla 

ledare eller barn som hinner till den tiden. 

 

Har tillgång till hall varit ok under säsongen? 

OK 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

Tror att detta har varit uppe på tal tidigare men den kan absolut bli bättre än vad den är idag. Tycker den 

fungerar till viss del men tror att vi som lag och även klubben har en del att jobba eller helt enkelt hjälpa 

de tränare som inte varit med i klubben så länge. 

  

MATCHER 

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

etc. 

Våra sammandrag har varit bra med tanke på restriktionerna och domarna som vi haft har varit rätt gröna 

och då har vi fått hjälpa till men fungerat bra. Vi har varit på en cup denna termin och det var Ditec Cup i 

Falkenberg och det varit riktigt bra, både matcher till domare. 

  

ÖVRIGT UNDER SÄSONGEN 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

Att gruppen har blivit mer sammansvetsade och känns som att vi har roligare på våra träningar. 

 

Vad kommer Ni att förändra inför nästa säsong? 

Kommer att ha en tydligare struktur i våra träningsupplägg och bättre kommunikation mellan oss tränare 

 

Vilka övriga upplevelser har Ni haft och som Ni skulle vilja dela med Er av? 
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Något som varit uppe flera gånger under de få åren jag varit som ledare är vårt samarbete mellan de olika 

föreningarna i Onsala och att barnen aldrig ska behöva välja en sport för att det krockar. Detta känner jag 

inte har fungerar alls då fotbollen valt att sluta säsongen sent samt att köra ingång igen redan i mitten av 

januari. Detta har inneburit att vi ställt in träningar pga fotbolsscup mm. 

 

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

Hur väl tycker Ni kansliet har fungerat avseende tillgänglighet? 

Utmärkt 

  

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? 

Hoppas på att kan få in eller tillbaka några spelare för att stärka upp. Gälland ledare kommer vi under 

sommaren se över om vi behöver stärka upp med fler. 

Hur kan vi som förening stötta Ert lag nästa säsong? 

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

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

Stolt kanske inte är rätt ord men jag tycker det är extremt roligt och givande. Att få vara med och se hur 

barnen utvecklas på så många sätt och alla den roliga minen som skapas är otroligt.  

 

1.18  P-13 
 

Laget började säsongen med ca 15 barn och ökade efterhand till ca 35st vilket har varit oerhört 

positivt. Anledning tros vara att det spridits via skola, kompisar och andra idrotts föreningar. 

Vi är i dagsläget 7st ordinarie Ledare, som minst har vi varit 2-3st men målet är att vara 4st för att det 

ska fungera optimalt. 

Träningstiden har varit väldigt bra, önskvärt hade varit att få ett träningstillfälle på vardagar också 

samt att vi gärna hade haft tillgång till tjockmattor och annan materiel i hallen. 

Än så länge har vi inte haft något samarbete med annat lag under säsongen. 

Träningsupplägget har haft varierande innehåll men vi har försökt hålla upplägget ungefär det 

samma. Börjar med uppvärmning, lite olika övningar (teknik, passning m.m) sedan olika varianter av 

matchspel, lek och avslut. 

Matchspel har varit bra överlag, dock en förening som anordnade och ställde upp med alldeles för 

gamla spelare bland annat p09, detta har tagits upp i föreningen och förts vidare så det inte ska 

upprepas. 

Domarna har varit väldigt bra och hållit en jämn nivå. 
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Övrigt under säsongen har varit att det är väldigt positivt att vi har blivit fler och gemenskapen har 

stärkts. Fortsätter jobba vidare med att alla ska känna sig delaktiga och välkomna för att även behålla 

spelarna. Föräldrar gruppen har funkat bra men behöver jobba vidare med engagemang och 

rekrytera nya. 

Något kort varsel på försäljningarna, gärna information så tidigt det bara går. Önskvärt hade varit om 

det endast en toapappersförsäljning per år och istället haft en alternativ försäljning av till exempel 

new body. Skulle behöva lite fler västar av samma färg, taktik tavla + pennor. Jättebra och 

uppskattade interna cuper. 

Som det ser ut nu så verkar vi ha oförändrat antal spelare och ledare inför nästa säsong då alla verkar 
otroligt taggade. Vi har fått mycket feedback från föräldrar till spelare i andra lag och våra egna när vi 
varit iväg på sammandrag om att både spelare och ledare är väldigt ordningsamma och proffsiga 
både i uppförande och att vi har likadana outfits. Så vi kan väl minst sagt säga att vi alla är väldigt 
stolta över att få vara ledare i OIBK. 
 
Mvh Ledarna P13 
 

1.19  F 13 
 

Laget 

Hur många har ni varit under säsongen? 

Ca 10-15st F13 på varje träning. Vi har tränat tillsammans med F12. Men spelat matcher separat 

Hur har antalet förändrats? 

Vi är ungefär lika många som vi var när vi började i höstas. Någon har tillkommit och någon har fallit 

bort pga andra aktiviteter. 

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 hela tiden. 

Hur många har ni varit? 

Vi är 3-4st från F13 och ungefär lika många från F12. På torsdagsträningarna har vi varit några förre. 

Hur har det fungerat? 

Mycket bra 

Har ni varit tillräckligt många ledare under säsongen? 

Ja, vi har varit minst 4st på träningarna, men oftast 5-7st, vilket har varit väldigt bra. 

Träningarna 

Hur har era träningar fungerat, upplägg, innehåll etc? 
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Vi har börjat med gemensam uppvärmning. Därefter har det varit lite teknikövningar, springa runt 

koner mm och ofta avslutat med stafett i olika former. Sen har vi kört teknikövningar på 2 småplaner, 

lika övning på båda planer 

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

något annat. Därefter har det varit mer teknik och matchspel. 

Hur har er träningstid fungerat, bra dåligt? 

För vår del har vi haft ganska bra tider, torsdag kväll har varit en timme, denna har varit lite 

stressigare då vi får hantera sargen före och efter. Söndag morgon 9.00 har varit lugnare, 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, dock tränar vi hellre på Rydet än Kaparen, då det finns mer 

innebandyutrustning där. 

Hur har samarbetet med närliggande lag sett ut? 

Vi har tränat med F12 hela säsongen, samt lånat in från F14 vid vissa sammandrag, då vi varit lite för 

få. Det har fungerat väldigt väl med båda lagen. 

Matcher 

Vi har spelat i Grön Lätt denna säsong, med 2lag. Det har fungerat väldigt bra och tjejerna har både 

vunnit och förlorat. Det har varit kul för dom att spela matcher då det inte blev något förra säsongen. 

Vi har även deltagit i en Cup, Warbergsspelen med 1lag. Det var våra första matcher med 5spelare på 

plan. Det var nytt och stort för tjejerna, men en bra lärdom inför hösten då vi kommer spela på större 

plan. 

Övrigt under säsongen 

Vad har Ni upplevt mest positivt under säsongen? 

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.  

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? 

Vi kommer troligtvis träna med F12 nästa säsong med, då är vi dryga 30 totalt. 

Från F13, är vi 3 ledare som det ser ut nu som fortsätter, dvs ev 1 avhopp. 

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? 
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Det har fungerat bra under året. 

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 F13 

 

 

1.20  P 14 
 
Ett bättre år än det förra, med lättade restriktioner och äntligen folk på plats! Föräldrar som 
kunnat hjälpa till, matchsammandrag med publik och allmänt lättare att bedriva 
träningsverksamhet. 
  
Gruppen har stått sig någorlunda konstant över året med något färre deltagare än förra året. 
Oftast har vi varit mellan 20 och 25 på träningar och matchdagar. Ledarsidan har stått sig 
sen förra året med 5 personer, vilket är något få och medför en känslighet, främst vid 
matcher på två olika ställen samma dag. Det hade inte skadat att få med någon till förstås, 
vilket förutom vid matcher skulle kunnat användas på träningarna för att alla barn ska bli 
sedda, tröstade och påhejade på ett bra sätt. 
  
Träningarna har även fortsatt hållits i en timme då detta varit tillräckligt lång tid för barnen 
utan att fokus och intresse dalat. I år har ledarna försökt få till fler övningar och inte bara 
uppvärmning och matcher, detta har överlag fungerat bra och så klart underlättats av att 
antalet deltagande barn minskat något. Träningarna har fungerat bra och det märks i 
barnens utveckling t.ex. att svårigheten på övningarna kan ökas, att passningarna blir en mer 
naturlig del av spelet och att barnen blir bättre på att läsa spelet. 
  
Matchsammandragen har varit givande för barnen och har fungerat bra. Det som hållits i 
egen regi har, med föräldrars hjälp, fungerat mycket bra. 
  
Vad gäller träningstider så har inga konflikter uppstått, det har koordinerats med träningen 
före och träningen efter hur sarger ska hanteras och detta har oftast fungerat mycket bra. 
  
Till nästa säsong hade det uppskattats med ett besök eller två från föreningen på någon av 
träningarna. Det har fortfarande inte blivit så att alla tränarna har kläder med en OIBK-logga 
på, något som väsentligt förenklat situationen vid matcher och då med kontakt med de 
andra föreningarnas ledare. 
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1.21  Innebandyskolan F 14/15/16 

 
Under säsongen 21/22 har vi varit runt 25–32 barn på varje träning. En del av de tjejer födda 14 

droppade dessvärre av då känslan var att just innebandyskolan höll på för länge och de ville bli ett 

”riktigt” lag. Vi valde därför att tjuvstarta det ”riktiga” laget i slutet av säsongen för tjejerna födda 14 

och detta var väldigt uppskattat hos de som dök upp, runt 11 vid tre tillfällen i april.  

Sista träningen bjöd vi in tränare och spelare från F10-laget för inspiration och detta var även det 

mycket uppskattat hos de som var med. Däremot fylldes det på en del med yngre tjejer födda 15 

respektive 16 till innebandyskolan.  

 

När det gäller ledarsidan så har vi varit 6 registrerade ledare vilket har behövts under den tid som 

var. Detta hjälpte oss mycket då vi kunde ha alla träningar trots sjukdomar, semestrar och dyl. På 

träningarna har vi delat upp tjejerna i tre grupper baserat på deras ålder, detta lite på smyg så de 

inte själva riktigt ska fatta det. Vi gjorde detta då vi på ett lättare sätt kunde anpassa övningarna 

efter nivån på spelarna. En station har varit spel på två mål, en station körde vi lite teknikövningar på 

och den sista var oftast en hinderbana med eller utan boll. Efter att ha roterat grupperna två gånger 

brukade vi köra en kort paus med en stafett. Detta upplägg tycker vi har fungerat bra och det 

varierar för tjejerna så de inte tröttnar för fort.  

Tillgången till hallen har inte varit några som helst problem och tiden har fungerat bra, vi körde 9:30-

10:45 på söndagar. Det enda samarbetet vi haft var när F10 som tidigare nämnts var med som gäster 

på en träning med 14-tjejerna, detta var helt grymt. Inga matcher har spelats då vi som sagt kört 

innebandyskolan.  

Det mest positiva under säsongen måste vara att det varit så många glada, engagerade och 

spelsugna tjejer med på träningarna.  

 

Alla ledarna har också bidragit otroligt mycket med det de kunnat och hjälpt innebandyskolan att 

flyga ordentligt. Inför nästa säsong kommer Joakim (som skriver detta), Jonas och Sofie att lämna 

innebandyskolan för att fortsätta med F14, så förändringarna blir mer till att förankra spelet hos de 

tjejer vi har hand om så de faktiskt lär sig ännu mer att spela inebandy utan att för den delen tappa 

lekmomenten, det måste vara roligt också! Vi har funderingar på att ha mer samarbete med de äldre 

lagen också, men exakt hur det kommer att se ut får vi se framöver.  

 

Hur innebandyskolan fortsatt kommer att se ut är jag dåligt insatt i dessvärre. Ibland upplever jag att 

vissa saker kan ta lite för lång tid. Vi hörde av oss angående bristen på glasögon att låna men det tog 

flera månader innan de faktiskt dök upp. Klubbor för högerfattade är det också brist på. Dessutom så 

finns det, så vitt jag vet, inga första hjälpenlådor uppsatta på väggarna? Vi behövde ett plåster vid ett 

tillfälle men hade turen att en förälder hade i bilen. Jag upplever att en hel del information inte 

kommer ut utan att vi bett om den och det skulle underlätta för de ledare som, troligtvis, är nya i 

innebandyskolan om det fanns mer uppstyrda rutiner runt detta. Jag tänker t.ex på rutiner runt 

utlämning av gympapåsen till alla nya spelare och vad den ska innehålla. Även info som hur lång 

säsongen är, vad gäller runt samarbetet med OBK m.m. Hade varit bra att ha en lathund runt det 

viktigaste att hålla koll på.  
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Inför nästa säsong så vet vi inte riktigt hur det ser ut med antal spelare än. Vi var 16 när säsongen 

slutade, men då hade som sagt några hoppat av för att det inte var ett riktigt lag och vi hoppas att 

några av dessa kommer tillbaka.  

Ledarna är i skrivande stund de tre som nämnts tidigare. Joakim, Jonas och Sofie. Även här hoppas vi 

på att kunna förstärka under nästa säsong. När det gäller stöttning från föreningen så handlar det 

mycket om att nå ut till tjejer födda 14 så att de vet att innebandy existerar. Gå ut till skolorna 

runtomkring eller dyl.  

Det känns otroligt häftigt att vara ledare inom OIBK. Dels känns det verkligen som att det finns ett 

grymt engagemang från många att göra något ännu bättre av föreningen och #rosaframtid sitter 

någonstans i väggarna till mångt och mycket. Samtidigt så är det väldigt roligt att få se dessa unga 

tjejer spela, skratta och utvecklas. 

 

 

1.22 Innebandyskolan P 15/16 
 

Vi har under säsongen 21/22 börjat med ca 20 barn för att i slutet vara ca 35–40 barn på träningarna. 

Under säsongen har det i princip varit en fördubbling av antalet barn i träning. Några har slutat men 

ännu fler har börjat. Vår bedömning är att orsak till att en del slutat är att de inte tyckt det varit kul. 

De flesta som börjat har inte vetat om att det fanns en innebandyskola vid säsongens början, utan 

det har spridit sig vartefter. 

När säsongen började var vi 3 ledare, men slutade på 8 ledare. Vi hoppas att vi får behålla detta 

antal, men önskvärt hade varit någon mer. Bra mix av ledare som alla bidrar på olika sätt. 

På träningarna har vi delat in barnen i mindre grupper på ca 3–4 barn. Detta för att minimera dötid 

och att det blir stojigt. Vi har börjat med en samling och delat in i grupper. Därefter har vi kört olika 

stationer med olika övningar, tex match, skottövning, teknikövning, passningsövning. Avslutningsvis 

har vi haft olika stafetter och lekar. Där tandläkarleken är mest populär! 

Träningstiden och tillgång till hall har varit mycket bra. Rydethallen är väl lämpad för just 

innebandyskolan. Gott om utrymme och läktare där föräldrar kan vara kvar. Dessutom en ganska 

ljuddämpad hall, vilket är bra för yngre barn.  

Det har fungerat bra med närliggande lag, men kan ändå vara bra att informera samtliga lag om att 

endast innebandy-specifika föremål kan vara kvar till nästa grupp. Klätterställningar och liknande ska 

plockas bort. Träningstiden behöver kunna maximeras på faktisk träning. 

Vi har endast spelat två cuper. Den första var lussecupen, som hade blandade lag. Väldigt uppskattad 

bland killarna. Tror att det var en nyttig första-gångs cup. Att få se och lära lite av de äldre.  

Sedan kom våffelcupen i Varberg. Spännande att få åka iväg och spela. Det kändes som åkte därifrån 

med känslan av att innebandy är KUL. Det var ett ”inspring” där alla lag presenterades och som 

ramades in av rökmaskin, nersläckt hall, hög musik och blinkande ljus. Riktigt häftigt! Att de fick sitta 

med sitt lag och äta var sin våffla var pricken över i. Rekommenderar denna cup till innebandyskolor.  
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Matchen med stort M spelades vid avslutningen; barnen vs föräldrar/tränare. Barnen lyckades hålla 

undan, efter en rejäl laginsats i slutminutrarna och vann till slut matchen!  

Roligt att se hur innebandy-intresset ökar hos barnen. Inför kommande säsong behöver vi en mer 

sammansvetsad grupp. I nuläget är de trygga med kompisar från skolan, men går kanske inte ”över 

gränserna” så ofta. 

Det skulle vara bra om information om start för innebandyskola sker tydligt. Enklare att fånga upp 

barn i den åldern än när man konkurrerar med andra aktiviteter högre upp i åldrarna. Kan man tex 

sätta upp skyltar nära lågstadieskolor?  

Det fanns brist på glasögon och klubbor under säsongen. Det är jättebra att det finns att låna för att 

man ska kunna testa på. Tyvärr försvinner en hel del. Där borde klubben se över hur utlåningen sker. 

Kan det vara så att man vid ett tillfälle behöver kvittera ut det, kanske med en deposition? Lite synd 

om medlemmarna ska stå för detta i onödan. Svårt för tränarna att hålla koll på vem som lånat vad 

och när, samt vilka som lämnat tillbaka.  

Att skicka in unga ledare är inte helt enkelt i innebandyskolan. De har ibland egna åsikter om hur 

träningsupplägg ska vara, vilket i sig inte behöver vara fel. Men vid en grupp på 40 barn i 5-6 års 

åldern så är det inte lätt för en 12/13-åring att lägga upp en träning. Kanske hade det behövts lite 

mer erfarna ungdomar eller att de bara tagit instruktioner vid övningarna. Principen i sig att ha med 

äldre spelare är egentligen jättebra. Skulle finnas hela vägen upp. Det brukar kännas stort när några 

år äldre barn/ungdomar/A-lagsspelare är med på träning. Det skapar idolkänsla och bygger 

klubbtillhörighet. Dock lite svårare i just innebandyskolan där det är viktigt med struktur, små 

grupper och ingen väntetid. 

 

 

 

Ett stort tack till alla ledare för säsongen 2021/2022 

Lisette Wallström  

Ordförande 


