Åkarps Innebandyklubb

Verksamhetsberättelse 2019–2020, Åkarps Innebandyklubb
Klubben som helhet
Vi har under året haft totalt 159 licensierade spelare, varav 9 spelare med A-licens och 134
ungdomar/barn med B-licens (på röd, blå och grön nivå) och 16 motionslicenser. Antalet
medlemmar är på ungefär samma nivå som föregående år. Under säsongen har vi startat upp ett lag
för P12/13 och ett lag för F12/13 men tyvärr tvingades P03/04 lägga ner efter några månader på
grund av för få aktiva spelare. Andelen flickor/damer var 30% och pojkar/herrar 70% under den
gångna säsongen.
Tabell 1 Visar medlemsutvecklingen över åren. Tabellen visar antalet licensierade spelare samt
totalt antal medlemmar, inklusive motion och stödmedlemmar
Säsong
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12

Totalt
licensierade
159
129
130
163
154
131
92
139
134

A-licens

B-licens

Totalt medlemmar

9
8
24
48
44
39
40
95
91

134
100
106
115
110
92
52
44
43

170
170
168
241
244
216
156
182
179

Vi har under säsongen haft en ledarträffar för föreningens ledare, i september 2019.
Tillsammans med Burlövs Hogs anordnades en match SSL-match för Malmö FBC i Burlövshallen i
februari. Ett mycket lyckat evenemang.
När det gäller utbildningar har det varit svårt för våra grundutbildade ledare att hitta nya
utbildningar eftersom det inte erbjudits några vidareutbildningar från förbundet. Styrelsen hade ett
utbildningstillfälle med förbundet med fokus på styrelsearbetet.
Under den gångna säsongen och vi har vi haft en egen föreningsdomare.
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/iBIS), planering för aktiviteter, anmälan till serier etc.
Seriespelet avslutade hastigt för samtliga våra lag på grund av Covid-19 utbrottet. Detta har också
inneburit att DM och andra turneringar under våren har ställts in.
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Utvärdering av ÅIBKs mål för säsongen 2018/2019:
● Behålla samtliga lag:
Under säsongen startades 2 nya lag upp, F12/13 och P12/13.
Tyvärr tvingades P03/04 lägga ner efter några månader eftersom det var alltför få aktiva
spelare som ville fortsätta.
● Vara självförsörjande på domare:
Vi har haft stor hjälp av föreningsdomare för den gångna säsongen och vi har haft 1 egen
domare.
● Utveckla ÅIBK genom samarbete/kontakter med andra klubbar:
Ett visst utökat samarbete med Burlövs Hogs då vi tillsammans anordnade en SSL-match i
Burlövshallen. Viss enskilda lag har bra kontakt med lag i andra klubbar men i övrigt har vi
kunnat konstatera att detta är en punkt som kräver ganska mycket tid att driva; tid som helt
enkelt inte har funnits under säsongen.
● Fortsätta arbeta med samhörighet och “vi-känsla” Samarbetet mellan lagen är fortsatt bra,
avslutningen i maj gav en ökad ”vi-känsla” och ledarträffen i september gav som vanligt
många goda idéer hur vi kan få en ännu bättre sammanhållning. Tyvärr ser årets planerade
gemensamma avslutning ut behöva ställas in utifrån rådande läge runt Covid-19.
Utvärdering av året som gått för våra lag:
Innebandylek (mix)
Innebandyleken startade upp igen under vårterminen och vi har haft ungefär 8-12 barn födda 14/15
som under lekfulla former tränat tillsammans på lördagar. Extra roligt är att könsfördelningen varit
ganska så jämna mellan pojkar och flickor. Tanken med innebandyleken är att väcka ett innebandyintresse hos de yngre barnen. Laget har tränats av Cecilia Leijon och Robert Hedgate.
Pojkar 03/04
Pojkar 03/04 fick en tuff start på säsongen då vi ganska sent inför säsongen tappade både vår
huvudtränade och våra båda målvakter. Laget anmäldes till Korpspel i Lund (3-3 utan målvakt) men
efter någon månad var intresset för lågt för en fortsättning och laget tvingades lägga ner. Väldigt
synd efter 8 gemensamma säsonger för många av killarna i laget.
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Pojkar 06/07
Vid ingången av 2019 bestod truppen av 23 spelare som minskade till 22 under året. Under året har
haft inriktning att mer utveckla laget inom taktiskt tänkande och spelsystem som speglat våra
träningar. Vidare har det varit ett ökat fokus på att bygga upp spelarna fysiskt för att orka spela
match samt att bibehålla den goda laganda som har funnits och fortfarande finns i laget. Träningarna
har genomförts på tisdag och torsdag vilket under sommaren kompletterades med fysträning i
Alnarpsparken.
Vi deltog under året med ett lag i seriespel inom Pantamera Pojkar D (P06) Södra med bra resultat.
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 27 april anordnade vi en egen hemmaturnering i Burlövshallen där vi bjöd in fem deltagande
lag.
Förutom deltagande i seriespel ställde laget även upp i en FCH Cup i Helsingborg där fick mäta vår
kunskaper mot några av Sveriges bästa pojklag och fick värdefulla erfarenheter. Utöver denna cup
var det ett stort fokus på förberedelser inför Gothia Cup i Göteborg som gick av stapeln under
julledigheten och som blev ett stort minne för killarna.
Pojkar 08/09
Vi inledde säsongen tyvärr med att tappa en av våra tränare Jocke men vi var mycket glada över att
Jonathan kom in och hjälpt till med både målvaktsträning och stöttning i det mesta. Vi har även
under säsongen haft hjälp av både Jesper och Linda på träningar och runt matcherna. Stort tack!
I laget tappade vi några spelare men det kom in ett antal nya killar både till säsongsstarten och
sedan även under säsongen. På träningarna har vi varit mellan 10 till 18st. Vi har även haft
tränarbesök från våra killar i P10/11.
Vi startade säsongen med att spela NovaCupen i Lund med två lag. Ett i pojkar 07 och ett i pojkar
09. Båda lagen spelade bra.
I serie/poolspelet valde vi att ställa upp med två lag. Ett i nivå Blå A som på våren gick över till
Nivå Röd E. Och ett lag i nivå Blå C. För laget i Nivå Blå C har vi till varje omgång tagit in ett antal
killar från P10/11 vilket varit mycket roligt och lärorikt för alla spelarna.
Vi åkte även till Göteborg i början januari och spelade Gothia Innebandycup. Det blev en fantastisk
resa där vi svetsade samman laget och spelade fantastiskt bra innebandy mot både svenska och
tjeckiska lag. Vi sluttade tvåa av nio lag.
Över lag en riktigt bra säsong där spelarna utvecklats fantastiskt mycket.
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Pojkar 10/11
Under året har laget vuxit från 16 till 21 spelare. Spelarna har befunnit sig på lite olika
utvecklingsnivå och vi har ibland delat upp spelarna därefter på träningen. För att förbereda för spel
i nästa nivå har vi kört varannan träning på stor plan. Detta har varit mycket uppskattat hos spelarna
och ledarna.
Laget har spelat i knatteligan grön nivå, pojkar A västra. Laget har bjudit på starkt motstånd mot
alla mötta lag. Flera av spelarna har hoppat i och spelat i P08s matcher på mellanstor plan.
Vi har avanmält oss från actionCup i Genarp pga pandemiläget.
Pojkar 12/13
Pojkar 12/13 har under året tränats av Jim Åkesson och spelat i Knatteligan, Pojkar C Sydvästra
Grön. Laget har haft ca 15 spelare och har tränat på lördagar i Dalslundshallen.
Flickor 06/07
Laget tappade inför säsongen ett antal spelare varav två trotjänare som gick till konkurrerande
förening. Vi är idag 13 spelare i laget samt 4 ledare.
Början av säsongen var tuff för oss på olika sätt. Vi förlorade en rad matcher i starten vilket vi inte
är vana vid. Detta gjorde att det blev grinigt i truppen och glädjen gick ner. Allteftersom säsongen
har gått så har glädjen kommit tillbaka och känslan är att vi är ett starkare lag nu som grupp. Vi är
en tunn trupp men som tur är har vi en väldigt hög närvaro på både matcher och träning.
Inför nästa år så planerar vi att ha öppna träningar i uppstarten för att locka nya spelare och bredda
truppen. Vi arbetar också med att värva in tjejer från andra idrotter till vårt lag. Av den truppen vi
har idag så ser vi att den absoluta stommen kommer att fortsätta vilket är ett måste för vår
överlevnad.
Flickor 10/11
När jag (Nice) övertalade PP (en av tjejerna i lagets pappa) att hjälpa mig att träna tjejerna i början
på vårterminen (2019) var vi 10-12 tjejer. Under höstterminen (2019) har det tillkommit 7st och 2st
har tillkommit nu under vårterminen så vi är i dagsläget 21st underbara tjejer, RIKTIG KUL!!!
I laget är där 9st som är födda 2010 och 12st som är födda 2011 så en perfekt blandning tycker vi
tränare. Närvaron i laget är mycket bra, vi snittar runt 13-14 tjejer/träning. Vi har sedan
höstterminen (2019) numera två träningar i veckan, torsdagar och lördagar, där torsdagsträningen
fokuserar mycket på fysik/teknik samt lek. Lördagsträningarna är det ännu mera teknik och även
taktik samt "matchspel".
Vi har haft tjejerna spelande i Knatteligan, Flickor B, Grön Nivå, 3 mot 3, ingen målvakt. Vi
anmälde ett lag då vi bara var 10-12 tjejer vid anmälningstillfället, med facit i hand så skulle vi haft
två lag med tanke på hur många tjejer vi har men det kunde vi inte veta då, tyvärr blev det inte så
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mycket matchtid för tjejerna i sammandragen, men de verkar inte hänga upp sig något större på det.
Vi har i princip kört över allt motstånd, frånsett den första omgången.
Tjejerna har fått mycket beröm av andra lags tränare om hur fin innebandy de spelar, även tjejernas
egna föräldrar är imponerade över vad vi har åstadkommit så här långt, INDIVIDEN OCH LAGET
HAR UTVECKLATS ENORMT MYCKET PÅ KORT TID!
Vi har även spelat fyra styckem träningsmatcher då vi bjudit in olika lag till våra lördagsträningar,
allt för att tjejerna ska få så mycket matchtid som möjligt vilket de inte fått i poolspelet. Till
kommande säsong har vi tänkt att anmäla två lag och spela 3 mot 3 med målvakt.
Laget tränas av Johan "Nice" Månsson och Patrik "PP" Pettersson.
Flickor 12/13
Ambitionen för F12/13 inför säsongen var att få ihop ett nytt lag och laget anmäldes till seriespel.
Tyvärr visade det sig svårt att få ihop tillräckligt många spelare till uppstarten av säsongen så
klubben valde då att ”hoppa av” serien. Träningarna har förtjänstfullt fortsatt under säsongen under
ledning av en av vår flickspelare från flickor 06 och några nya spelare har anslutit utsikterna inför
kommande säsong är därav ganska goda.
Mixed motion
Under året har Mix Motion haft ca 10-15 aktiva medlemmar. Åldern varierar från 15-58 år. Lagets
målsättning är att träffas för roligt och aktivt spel i mixade lag för motionsträning. Vi har under hela
året haft träning två gånger i veckan, söndagar och onsdagar i Dalslundshallen. 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 2020-04-06
Styrelsen
Ordförande, tf: Robert Hedgate
Kassör: Anette Sandqvist
Sekreterare: Linda Bäckström
Ledamöter/Suppleanter:
Jörgen Thynell, Henrik Landersjö, Anna Nilsson, Cecilia Leijon
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