Åkarps Innebandyklubb

Verksamhetsberättelse 2020–2021, Åkarps Innebandyklubb
Klubben som helhet
Vi har under året haft totalt 127 licensierade spelare, varav 5 spelare med A-licens och 102
ungdomar/barn med B-licens (på röd, blå och grön nivå) och 20 motionslicenser. Antalet
medlemmar något längre än föregående år. Andelen flickor/damer var 34% och pojkar/herrar 66%
under den gångna säsongen. Liksom många andra klubbar har vi drabbats hårt av Coronarestriktioner och under perioder har vi behövt ställa in både träningar och matcher. Vårt mixmotionslag för seniorer har inte kunnat träna alls och vi har sett ett sjunkande antal spelare på våra
träningar.
Tabell 1 Visar medlemsutvecklingen över åren. Tabellen visar antalet licensierade spelare samt
totalt antal medlemmar, inklusive motion och stödmedlemmar
Säsong
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12

Totalt
licensierade
127
159
129
130
163
154
131
92
139
134

A-licens

B-licens

Totalt medlemmar

5
9
8
24
48
44
39
40
95
91

102
134
100
106
115
110
92
52
44
43

140
170
170
168
241
244
216
156
182
179

Vi har under säsongen haft en ledarträffar för föreningens ledare, i september 2020 - innan
restriktionerna skärptes.
När det gäller utbildningar har vi haft några tränare som gått grundutbildningen samt några tränare
som gått digitala vidareutbildningar. Under den gångna säsongen och vi har vi haft en egen
föreningsdomare som tyvärr inte fått döma speciellt många matcher eftersom dessa varit inställda.
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.
Vi har även haft ett par extra insatta träffar där tillämpning och förtydligande av restriktioner har
hanterats.
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Utvärdering av ÅIBKs mål för säsongen 2020/2021:
● Behålla samtliga lag:
Ett nytt mix-motion ungdomslag startades under säsongen.
Tyvärr lämnade många spelare vårt F06-07 lag inför säsongen så laget kunde inte fortsätta.
Vi har också sett en stor minskad träningsnärvaro i många lag och det kommer bli en utmaning
att få tillbaka spelarna till nästa säsong.
● Vara självförsörjande på domare:
Vi har haft 1 egen domare under säsongen men match- och tävlingsspelet har varit mycket
begränsat.
● Utveckla ÅIBK genom samarbete/kontakter med andra klubbar:
IBK Lund har kontaktat oss för samarbete men situationen med Corona har gjort att den
avstanna.
● Fortsätta arbeta med samhörighet och “vi-känsla” svårt att göra en bedömning av detta mål
då säsongen har varit väldigt speciell och det inte varit lämpligt att samarbeta mellan lagen då
vi försökt begränsa träning inom det egna laget, enligt nationella riktlinjer.
Utvärdering av året som gått för våra lag:
Innebandylek (mix)
Har haft ett begränsat antal träningar under säsongen för barn födda 14/15 som under lekfulla
former tränat tillsammans på lördagar. Det har varit svårt att få in nya spelare under rådande
omständigheter men har i slutet av säsongen fått in ett par nya spelare som kan fungera som grund
till ett nytt P14-15 lag till hösten. Några (få) flickor har också varit med och tränat under säsongen.
Pojkar 06/07
Vid ingången av 2020 bestod truppen av 22 spelare som minskade till 20 under året som i stor
utsträckning kom att handla om den pågående pandemin. Då matchspelet till stora delar har blivit
inställt har inriktningen legat mer på att försöka bibehålla killarnas intresse för sporten. För att vara
så bra förberedda som möjligt om det skulle bli matchspel har det varit ett ökat fokus på att bygga
upp spelarna fysiskt för att orka spela match.
Träningarna har genomförts på tisdag och torsdag vilket under sommaren kompletterades med
Tabata-träning vid Hvilans Folkhögskola. Vi deltog under året med ett lag i seriespel inom
Pantamera Pojkar D (P06) Södra med bra resultat även om avslutningen i våras blev något
rumphuggen med inställda sista omgång. 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.
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Det gångna året deltog laget av förklarliga skäl inte i några cuper och kunde heller inte genomföra
den årliga hemmaturnering i Burlövshallen som anordnats under både 2018 och 2019.
Fokus för säsongen 2021 kommer att vara att försöka behålla så många av killarna som möjligt trots
utmaningar med Covid-19 och uteblivet seriespel samt inställda cuper/turneringar.
Pojkar 08/09
Vi startade säsongen bra med fin uppslutning på träningarna och spelade två träningsmatcher mot
Lomma resp Ingelstad. I matchserien hann vi med två matcher innan allt matchspel stängdes ner.
Totalt har vi från förra och under innevarande säsong tappat tre aktiva spelare men fått in en ny. Vi
är just nu 17 aktiva spelare och tre ledare laget. Vi har även fått hjälpa av framförallt Jesper Simons
pappa vilket vi är mycket glada för.
Just nu laddar vi för nästa säsong med förhoppningsvis flera cuper, bra träningar och god laganda.
Pojkar 10/11
Under året har laget krympt från 21 till 15 spelare. På träningarna är vi dock sällan fler än 8 spelare.
Detta har gjort att vi fått anpassa planstorlek och ofta använda trägubbar som målvakter.
Laget har inte spelat några matcher på grund av pandemiläget.
Pojkar 12/13
När Corona-restriktionerna tilltog valde lagets tränare att pausa träningen (vilket givetvis
respekterades fullt ut av föreningen). För att erbjuda träningar och inte tappa laget helt togs
träningarna över av två engagerade föräldrar som tillsammans med en av våra ungdomstränare,
Viktor, har lett laget sedan november. Pool-spelet har varit pausat men träningarna har varit
välbesökta, några gamla spelare har återkommit och några nya har tillkommit och det är just nu 21
pojkar i laget.
Flickor 10/11
En väldigt annorlunda säsong.
Ett antal tjejer lämnade skutan innan och under säsongen och det har tillkommit en ny. I dagsläget
är vi 15 st tjejer 9 st som är födda 2010 och 6 st som är födda 2011 en perfekt blandning även om vi
önskar att vi hade haft några tjejer till, vi har försökt få in några nya, tyvärr utan lycka än så länge.
Närvaron i laget är väldigt bra.
Vi hann med att spela tre träningsmatcher då vi bjöd in olika lag (IBK Lund, Hofterups IBF och IK
Stanstad) till våra lördagsträningar, allt för att tjejerna skulle få känna på hur det är och spela på stor
plan (5 mot 5 samt målvakt) samt att de fick lite mer erfarenhet innan poolspelet skulle dra igång.
Vi hann med en poolspelsomgång hemma i Åkarp innan pandemin satte stopp för vidare spel.
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Vi har fortsatt med två träningar i veckan, torsdagar och lördagar. När vi inte kunnat träna inomhus
pga pandemin så har vi kört fys utomhus för att tjejerna inte ska tappa det vi redan byggt upp. Vi
har fortsatt enligt förra årets upplägg där torsdagsträningen fokuserar mycket på fysik/teknik samt
lek och lördagsträningarna är det ännu mera teknik och även taktik och en del teori samt
"matchspel".
Vi har lyckats få in tre sponsorer till laget samt att tjejerna har sålt hundratals tapaslådor så de har
byggt upp en bra lagkassa. Vi använde en del pengar till att införskaffa deras första träningsoverall
med sponsorernas logga samt barnens initialer på både byxa och jacka, tjejerna är väldigt stolta över
sin träningsoverall.
Vi skulle åkt iväg till Falkenberg med övernattning och sedan turnering nu i slutet på mars månad
med tjejerna men den ställdes in vilket var helt väntat men ändå en besvikelse för tjejerna.
Flickor 12/13
Vi började året med 4 till 5 spelare. Nu är vi cirka 10–12 spelare / träningstillfälle.
Vi har organiserat förädlarna till att det finns en administrativ huvudansvarig för laget som ser till så
att det alltid finns en vuxen person på plats under våra träningar ifall det skulle behövas.
I år så har vi fokuserat på en kombination av glädje i rörelse med fokus på att lära sig innebandy.
Vi tränar mycket på att passa bollen till varandra och pratar mycket om spelet innebandy. Fokus
ligger på att vi skall ha kul som grupp samtidigt som vi skapar en lagkänsla. Detta år har vi inte
spelat några matcher men vår ambition är att vi skall vara med i poolspelet nästa säsong.
Mixed motion (ungdom)
Hösten 2020 startade föreningen upp Motion Ungdom både för tjejer och killar. Föreningens tanke
och önskan är att ungdomar kan komma och lattja bandy utanför vanliga träningar. Vuxen ledare
finns på plats, men det är ungdomarna som själva styr aktiviteten.
Vi har en god blandning av ungdomar från våra befintliga lag och med ungdomar från tidigare
nerlagda lag i byn. De har roligt tillsammans och skapar band mellan flera olika åldersgrupper. En
bra början för att främja ungdomars rörelse.
Ansvarig för laget: Anette Sandkvist
Mixed motion (senior)
Senior-laget har tyvärr inte kunnat träna under rådande restriktioner.
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Åkarp 2021-03-31
Styrelsen
Ordförande: Robert Hedgate
Kassör: Anette Sandqvist
Sekreterare: Linda Bäckström
Övriga Ledamöter/Suppleanter:
Jörgen Thynell, Henrik Landersjö, Anna Nilsson, Cecilia Leijon, Johan Henricsson
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