Åkarps Innebandyklubb

Verksamhetsberättelse 2021–2022, Åkarps Innebandyklubb
Klubben som helhet
Vi har under året haft totalt 124 licensierade spelare, varav 97 ungdomar/barn med B-licens (på röd,
blå och grön nivå) och 27 motionslicenser. Tyvärr tappade vi ett lag då P06/07-laget lades ner vilket
innebär att vi därmed tappade alla spelare med A-licens. Ändock ökade antalet medlemmar något
från föregående år trots att ett lag lades ner. Detta beror dels på att vi startade ett nytt lag, bollek,
med 15 spelare samt att P14/15 laget växt rejält under säsongen.
Andelen flickor/damer var 34% och pojkar/herrar var 66% under den gångna säsongen, detsamma
som förra säsongen. Corona-restriktionerna har varit märkbart i klubben då vi ej fått tillbaka samma
antal spelare som vi tappade förra säsongen. Dock lättade restriktionerna och det tilläts att hålla
såväl träningar som matcher igen. Vårt mix-motionslag för seniorer fick till deras stora glädje börja
träna igen och det pågår också uppstart av ett Herr-motionslag.
Tabell 1 visar medlemsutvecklingen över åren. Tabellen visar antalet licensierade spelare samt totalt
antal medlemmar, inklusive motion och stödmedlemmar.
Säsong
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12

Totalt
licensierade
124
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

124
102
134
100
106
115
110
92
52
44
43

150
140
170
170
168
241
244
216
156
182
179

Vi har under säsongen haft en ledarträffar för föreningens ledare, i oktober 2021. Ledarträffen
avslutades med middag på C´s krog.
När det gäller utbildningar har vi haft några tränare som gått grundutbildningen samt några tränare
som gått vidareutbildningar. Under den gångna säsongen har vi haft två egna föreningsdomare som
fått döma en del matcher.
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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.
Utvärdering av ÅIBKs mål för säsongen 2021/2022:
● Behålla samtliga lag:
Tyvärr tappade vi ett lag, P06/07, som efter ett minskande deltagande på träningar och
matcher bestämde att laget skulle läggas ner. Det har varit tufft att få tillbaka spelare efter
restriktionerna, men vi har ändå lyckats starta ett nytt lag.
● Vara självförsörjande på domare:
Vi har haft två egna föreningsdomare som dömt en del matcher under säsongen.
● Utveckla ÅIBK genom samarbete/kontakter med andra klubbar:
Tyvärr har Corona-situationen gjort att vi inte kontaktat andra klubbar. Under halva säsongen
var restriktionerna i stora drag att i största mån ej blanda spelar.
● Fortsätta arbeta med samhörighet och “vi-känsla”
Under ungefär halva säsongen har vi fått spela matcher med publik vilket har varit glädjande
för lagen. Vi kunde även hålla klubbdag i början av säsongen, med restriktioner, vilket var
glädjande. För att få upp samhörigheten och ”vi-känslan” planerar klubben att hålla en stor
avslutning på Tosselilla i början av juni.
Utvärdering av året som gått för våra lag:
Innebandylek (mix)
I februari startade vi ett nytt lag i innebandylek. Uppstarten var god och just nu är det 15 taggade
barn som spelar varje lördag. Laget har redan tre tränare och en ledare. På första träningen hölls ett
föräldramöte där vi bland annat tog upp vilka ÅIBK är, hur styrelsen arbetar samt förutsättningar
för att starta ett nytt lag. Detta tog emot gott och det är ett koncept vi kommer fortsätta med i
fortsättningen.
Pojkar 06/07
Tyvärr lades laget ner.
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Pojkar 07/08/09
Under säsongen som gott har det både tillkommit spelare, 3st duktiga 07:or från vår P06/07 lag,
men tyvärr även slutat spelare. Vi har därför pendlat mellan 17-20 st spelare i truppen. Dock har ett
par spelare endast varit med på träning.
På ledarsida har vi mycket glädjande även haft med oss Jesper som fullvärdig tränare. Tyvärr har
våra träningar krockat med Jonathans träningar i IBK Lund vilket gjorde att Jonathan inte varit med
oss denna säsong.
Laget har haft en fartfylld säsong med spel både i Novacupen i augusti, spel i Fatpipe Invitation i
Linköping i september samt spel i serien D-svår. Vi har haft blandade resultat men många av våra
spelare har utvecklats mycket under året.
Säsongens matcher avslutade med ett deltagande i en stor cup i Mölndal i början av april. Spelarna
gjorde mycket bra ifrån sig då den vann sin grupp och kom trea i sin åldersgrupp.
Pojkar 10/11
Under förra året hoppade flera spelare av. Efter att corona-restriktionerna släppt har några nya
spelare börjat och det är nu 12 spelare i laget.
Laget har spelat i blå nivå, pojkar B västra. Matcherna har varit jämna även om vi ofta ställt upp
med få spelare. Laget har inte deltagit i några cuper pga få spelare. När det väl blev fler spelare var
det inga fler cuper.
Flickor 10/11
Även denna säsong har varit annorlunda då pandemin fortsatt, dessvärre.
Tjejernas utveckling går framåt, vi möter mestadels lag som är födda 09/10. Närvaron i laget är
väldigt bra (runt 75 % på hela laget). Det har tillkommit en ny tjej (Isabella) ifrån Arlöv som
kommit in i laget väldigt bra. Anders (Noelles pappa) har förstärkt tränarstaben dessutom.
Vi har spelat fyra poolspelsomgångar (Blå Nivå Flickor B Poolspel), varav 2 hemma i Dalslunds
idrottshall, Åkarp. Till helgen (söndag 13/3) ska vi bege oss upp till Munka-Ljungby för sista
poolspelet denna säsong. Tyvärr har en del omgångar fått ställas in pga Covid-19 i både vårt och
motståndarnas lag. Tjejerna har spelat totalt 9 matcher i poolspelet, 5 slutade med stora segrar och 4
med små förluster.
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
lite lek och lördagsträningarna är det ännu mera teknik/taktik och en del teori samt "matchspel".
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Vi har använt en hel del av tjejernas egen lagkassa till att inskaffa klubbfodral, ryggsäck, shorts,
strumpor, vattenflaska och vinterjacka med initialer på alltihopa, tjejerna är väldigt nöjda med
denna utstyrsel.
Vi ska iväg med tjejerna till Warbergsspelen (1-3/4), vilket vi alla ser framemot :-)
Pojkar 12/13
Vi har under året varit knappt 20 personer i truppen och haft en uppslutning på ungefär 50% på våra
lördagsträningar. Vi har haft ett par avhopp, men också fått ett par nytillskott och återvändare. Efter
att ha haft en väldigt stor trupp med väldigt hög närvaro under coronasäsongen 20-21 anmälde vi
två lag till seriespelet 21-22, men det visade sig vara i överkant och vi har stundtals haft utmaningar
med att få ihop folk till det fåtal matcher som blivit av.
Vi har under året haft tre matchdagar, samtliga på bortaplan, som en följd av corona-pandemin och
har inte riktigt kommit in i rytmen eller matchfokuset. När pandemin lättade sitt grepp anordnade vi
en mycket uppskattad pizzakväll för att bygga laget och har en liten men trogen kärna som kämpar
på vecka efter vecka.
Flickor 12/13
Denna säsong har varit väldigt viktig för utvecklingen av vårt lag. I början av säsongen var vi runt
10-12 spelare i laget och just nu har vi 17 aktiva spelare i laget! Laget har fått många nytillkomna
spelare, vi kan se en stärkt kemi mellan spelarna och även mellan spelare och ledare, vi har börjat
spela poolspel/matcher och vi kan även se en utveckling hos en del på individnivå.
Träningarna har blivit mer uppstrukturerade och effektivare och vi tränare upplever att tjejerna har
väldigt roligt på träningarna vilket vi tycker är det absolut viktigaste. Matcherna har gått, mestadels,
bra och vi tränare är väldigt nöjda. Till nästa säsong kommer vi spela på större plan vilket tjejerna
nu har fått börja spela på träningarna och har även fått testa på hur målvaktsrollen är.
P/F 14/15
Säsongen 2021/2022 för P/F 14/15 har inneburit ett kraftigt ökat antal spelare. Vid de första
träningarna var det inte mycket mer än 3-4 barn som deltog, vilket successivt har blivit 15 stycken
per träning. Det har även de sista träningarna kommit barn som vill testa på och de flesta väljer att
senare bli medlemmar för att de har tyckt det varit väldigt kul.
De flesta träningarna har letts av mig (Miakel) och Marie då vi har barn i laget, vi har försökt
strukturera träningarna så de förutom uppvärmning och spel ska innehålla övningar som tränar
koordination, passningar och avslut. De träningar någon av oss inte kunnat delta har Cecilia glatt
stöttat. Cecilia har även hjälpt oss vid matchtillfällen och visade oss var vi i Burlövshallen kunde
hitta saker för att sätta upp bl.a. sekretariat och café så det har varit väldigt tacksamt för oss att ha
Cecilia som hjälp.
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I söndags den 13/3 hade vi sista poolspelet och alla barnen som deltog hade väldigt kul, föräldrar
som hjälpte till såväl innan som efter gjorde att det inte var några problem att sätta upp för spelet
eller plocka undan efteråt. Vi kommer även att spela en turnering i Genarp i mitten av april.
Vi hade ett föräldramöte för några veckor sedan och det var inte då någon förälder som trodde att
deras barn inte skulle fortsätta nästa säsong vilket var kul att höra. Så som spelarantalet ökat så
kommer vi nästa säsong behöva ha två lag i poolspel för detta lag. Vårt mål är också att öka till två
träningar i veckan, tiden vi har nu, lördagar 9-10 vill vi gärna behålla i kombination med en
vardagskväll 18-19. Det är väldigt kul att det startats upp en boll och lek grupp för barn födda 16/17
men med så många barn vi blivit på träningarna kommer vi behöva ha hela hallen på våra träningar
nästa säsong. Vi frågade också på föräldramötet om fler ledare nästa säsong vilket verkade gå att
lösa så vi hoppas vara 3-4 ledare som kan hjälpas åt när vi startar upp efter sommaren.
Vi ser fram emot säsongen 2022/2023 med ännu fler barn i truppen.
Mixed motion (ungdom)
Lades ner pga restriktionerna.
Mixed motion (senior)
Gruppen har under året bestått av mellan 25-29 medlemmar. Vi har tränat två kvällar i veckan i
Dalslundshallen under hela året. På träningarna har närvaron legat på 8-17 deltagare/gång. Förutom
träningar har gruppen under året
 Haft
 Haft
 Haft

en grillkväll
en träningsmatch mot likasinnade från Anderslöv
en aktivitetskväll på Utmaningarnas Hus på Limhamn.

I övrigt önskar mix motion att sommarträning tar vid där terminen slutar, alltså utan uppehåll.
Önskvärt är att ha tiden söndag och onsdagskvällar, gärna 19:30-21:30. Dessa tider får gärna
fortsätta sedan i höst.
Herr motion (senior)
Är i skrivande stund under uppstart, tränar 1 gång i veckan i Dalslund.

Åkarp 2022-04-15
Styrelsen
Ordförande: Robert Hedgate
Kassör: Cecilia Leijon
Sekreterare: Linda Bäckström
Övriga Ledamöter/Suppleanter: Anna Nilsson, Johan Henricson, Jimmy Holmqvist
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