Åkarps Innebandyklubb

Verksamhetsberättelse 2018–2019, Åkarps Innebandyklubb
Klubben som helhet
Vi har under året haft totalt 129 licensierade varav 8 spelare med A-licens och 100 ungdomar/barn
med B-licens och 21 motionslicenser. Antalet medlemmar är på ungefär samma nivå som
föregående år. Damlaget och Flickor 08 lades ner inför säsongen och ett nytt lag har startats upp,
Flickor 10/11. Andelen flickor/damer var 39 % och pojkar/herrar 61 % under den gångna säsongen.
Tabell 1 visar medlemsutvecklingen över åren.
Tabell 1: Utveckling av antal licensierade spelare samt totalt antal medlemmar, inklusive motion
och stödmedlemmar
Säsong
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12

Totalt
licensierade
129
130
163
154
131
92
139
134

A-licens

B-licens

Totalt medlemmar

8
24
48
44
39
40
95
91

100
106
115
110
92
52
44
43

170
168
241
244
216
156
182
179

Vi har under säsongen haft en ledarträffar för föreningens ledare, i oktober 2018.
Under året har vi planerat för en utbildning kring Kost och motion. Denna utbildning kommer att
hållas under nästa verksamhetsår. Några av våra ledare har gått kurser i förbundens regi.
Även denna säsong har vi haft stor hjälp av föreningsdomare för den gångna säsongen och vi har
fortsatt tre egna domare.
Styrelsen har under det gångna året haft sammanträde en gång per månad. Styrelsen har utfört
löpande arbete såsom tillsättning av domare, bokning av hallar, hantering av klubbens ekonomi,
hantering av klubbens IT-system (Sportadmin och iBIS), planering för aktiviteter, anmälan till serier
etc. I december hölls ett extra årsmöte där nya ledamöter valdes in i styrelsen.
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Utvärdering av ÅIBKs mål för säsongen 2018/2019:
● Behålla samtliga lag:
Under säsongen startades ett lag för flickor 10/11 upp.
Tyvärr fick Damlaget (div 2) och flickor 08 läggas ner inför säsongen. Det var alltför få som
ville fortsätta, några spelare valde att gå till andra klubbar medan andra slutade helt.
● Vara självförsörjande på domare: Vi har haft stor hjälp av föreningsdomare för den gångna
säsongen även om vi fortsatt har tre egna domare.
● Utveckla ÅIBK genom samarbete/kontakter med andra klubbar: Vi har inte etablerat
formellt samarbete med någon annan klubb, men vi har haft en del samarbeta med Burlöv
Hogs, framförallt via några gemensamma träningar för våra yngsta medlemmar.
Vi har även fått in flera medlemmar via ett samarbete med Skånes Innebandyförbund som varit
ute på skolorna i kommunen i en riktad satsning mot framförallt flickor.
● Fortsätta arbeta med samhörighet och “vi-känsla” Samarbetet mellan lagen har ökat under
den gångna säsongen. Ledarträffen i september gav mersmak och har lett till flera goda idéer
hur vi kan få en ännu bättre sammanhållning. I skrivande stund planeras inför en gemensam
avslutning för alla klubbens medlemmar i maj.
Utvärdering av året som gått för våra lag:
Innebandylek (mix)
Innebandyleken har under året haft 15 medlemmar i laget födda 2012–2013 som under lekfulla
former har tränat tillsammans varannan lördag under hösten. På våren har vi varit inbjudna till tre
Poolspels-omgångar som vi framgångsrikt deltagit i. Detta har även gjort att vi haft sammankomst
lite mer regelbundet efter juluppehållet och laget har utvecklats enormt tillsammans under våren.
Laget har tränats av Cecilia Leijon, Pamela Hultström och Johan Månsson (HT).
Pojkar 03/04
Åkarps pojkar 03/04 har spelat ihop i 7 säsonger och den här säsongen har killarna gjort sitt bästa år
tillsammans med en fjärdeplats av 10 lag i serien, före stora klubbar som FC Helsingborg,
Landskrona m.fl. Vi har en relativt liten trupp med 14 spelare, men de som är med kämpar hela
tiden hårt för att utvecklas som spelare och som lag. Vi har även under säsongen fått stöd och hjälp
av Åkarps pojkar 06/07 vilket vi är tacksamma för. Laget har under säsongen tränats av Thomas
Önnevik och Dan Carsten med stöd av Henrik Andersen och Charlotte Önnevik.
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Pojkar 06/07
Vid ingången av 2018 bestod truppen av 24 spelare som minskade till 23 under året. Under året har
vi från att i början haft inriktning på tekniska moment tagit steget över till att mer utveckla laget
inom taktiskt tänkande och spelsystem som speglat våra träningar. Vi har hade största delen av året
träningar måndag och fredag samt vissa onsdagar, under slutet av året ändrade vi träningstider till
måndag och onsdag.
Vi deltog under året med ett lag i seriespel inom Pantamera Pojkar E P06 och ett lag i poolspel
Pojkar A Blå. Vi har i våra laguppställningar matchat spelare som kommit lite längre i sin
utveckling med spelare som är på väg upp i utveckling för att få alla att individuellt utvecklas.
Den 14 april anordnade vi en egen hemmaturnering i Burlövshallen där vi bjöd in fem deltagande
lag. Under september hade vi vårt traditionella helgläger i Emmaboda där vi förutom match mot det
lokala laget hade gemensamma aktiviteter för att stärka laganda och gemenskap. Glädjande var att
det var så gott som full uppslutning av alla lagmedlemmar.
Pojkar 08/09
Laget har stadigt växt i antal spelare under säsongen från 15 till 19 spelare.
Träningarna flyttades från lördagar till tisdagar, under vårsäsongen tränade vi även på fredagar.
Vi har haft relativt bra uppslutning på speciellt tisdagsträningarna.
Laget började säsongen med utomhusspel i Lund under Nova Cupen.
I poolspelet gick vi upp till nivå blå och började spela med fem utespelare vilket varit mycket
uppskattat bland spelarna. Det var varit överlag jämna och bra matcher i poolspelet, killarna har
utvecklats mycket under året.
Pojkar 10/11
Under säsongen har laget spelat i Knattelistan, Pojkar B Västra Grön nivå.
Antalet spelar har ökat från 11 till ca 15 spelare. Det stora antalet nya spelare gör att vi fokuserar på
grundläggande träning. Laget har tränats av två tränare, Nino Graco och Martin Walder.
Flickor 06/07
Vårt lag flickor 06/07 är ett stabilt lag på ca 20!tjejer med en hög närvaro på träningarna två dagar i
veckan. Närvaron ligger på ca 85 %.
Vi har nu gjort vår första säsong i serie med placering och kommer att landa i mitten på tabellen.
När säsongen började fick vi in 5 nya spelare som aldrig spelat innebandy förut, detta har skapat
utmaningar för gruppen.
Vi kommer att avsluta säsongen med att deltaga i Warbergsspelen. Sammanhållningen i gruppen är
väldigt god och kunskaperna inom innebandy växer med väl godkändt.
Framtiden, nästa säsong ser bra ut med bibehållet lag.
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Flickor 10/11
I januari startade vi upp ett nytt lag i klubben. Det var dags för flickor födda 2010/2011 att känna på
vad innebandy är. I år startade vi ett samarbete med Skånes Innebandyförbund. De har varit ute i
alla våra skolor och fått hålla idrottslektioner för klasserna. Detta har resulterat i att många flickor
(och pojkar) nu har börjat spela innebandy. Roligt!
Laget tränar på lördagar i Dalslundshallen. Vi har varit allt från 7 spelare till 22 under prova på
veckorna. Nu verkar vi ha en stomme på drygt 12 spelare som har anmält sig och vill fortsätta. Vi
kämpar på för att fler ska komma
Mixed motion
Under året har Mix Motion haft ca 15 aktiva medlemmar. Åldern varierar från 13–56 år. Lagets
målsättning är att träffas för roligt och aktivt spel i mixade lag för motionsträning. Under året har vi
utökat vår träningstid till två gånger i veckan. Söndagar i Åkarp och onsdagar i Arlöv. Vid båda
tillfällena träffas vi 19:30-21:30.
Laget har under året träffats vid ett tillfälle för pizzaträff samt haft en gemensam grillkväll.

Åkarp 2019-04-12
Styrelsen
Ordförande: Catharina Udén
Kassör: Anette Sandqvist
Sekreterare: Linda Bäckström
Ledamöter/Suppleanter:
Jörgen Thynell, Henrik Landersjö, Anna Nilsson, Robert Hedgate, Cecilia Leijon
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