VERKSAMHETSBERÄTTELSE INGELSTAD IBK
2017/18
Säsongen 2017/18 var framgångsrik för Ingelstad IBK. Klubben hade totalt 15 träningsgrupper
igång, samt anordnade innebandy på motionsnivå i olika sammanhang. Klubben hade 207
styck medlemmar, en ökning med 4% från föregående säsong. Klubben hade 197 licensierade
spelare, en ökning med 15% från 2016/17.
På planen gjorde herrlaget comeback i division två efter ett par säsongers frånvaro. Ett lag
bestående av majoriteten egna produkter svarade för en bra säsong som slutade med en fin
femteplats i tabellen. U-laget svarade för en minst lika bra säsong och vann sin u-lagsserie
efter endast en förlust på hela säsongen.
På ungdomssidan deltog fyra lag i seriespel och fyra lag i poolspel. Glädjande är att vi numera
har såväl pojk- som flicklag i både serie- och poolspel. Utöver det så har lag även deltagit i flera
cuper såsom Gothia Cup, Fair Play Cup, Mcdonalds Cup och Fortnox Cup. Utöver detta så hade
vi ytterligare två yngre träningsgrupper som inte deltog i organiserat poolspel.
Under säsongen har klubben startat upp verksamheten Spontaninnebandy. Det har varit en
verksamhet i stil med allmänhetens åkning dit alla medlemmar i alla åldrar har varit välkomna
till sporthallen under oftast fredagskvällar för att ”leka” innebandy. Ingelstad IBK har även
utökat sin verksamhet i och med att korplaget Kings har blivit IIBK Kings och därmed har
anslutit till klubben. Det innebär att vi numera även har startat upp en sektion för
breddinnebandy. Klubben har under säsongen blivit beviljat bidrag för Sparbankstiftelserna
för inköp av en ny så kallad splitboard för att kunna dela upp planen i flera mindre planer.
I april firade klubben sitt 30-årsjubileum. Jubileumsdagen inleddes med spontaninnebandy i
sporthallen med bland annat besök av SSL-spelare från Växjö Vipers samt Vipers
målvaktstränare som spelade och tränade våra ungdomar. På eftermiddagen spelades en
jubileumsmatch mellan dagens herrlag samt ett All Star-lag bestående av förra detta IIBKspelare. På kvällen hölls jubileumsfest med 120 gäster på Näckrosen i Ingelstad. Klubben har
också närvarat vid Kung Inges Dag samt julskyltning i Ingelstad.
Klubbens medlemmar har sålt produkter från NewBody samt Bingolotter till Bingolottos
uppesittarkväll för att stärka ekonomin. Under säsongen inledde klubben ett arbete med
föreningsutveckling tillsammans med Smålands innebandyförbund, ett arbete som kommer
att fortsätta under 2018/19. Innan säsongen var slut åkte 45 av föreningens spelare och ledare
till Globen för att se SM-finalerna i innebandy. Säsongen avlutades som vanligt med
Påsksmällen som i vanlig ordning drog många spelare.

