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Styrelsearbetet:

Styrelsen har haft 13 protokollförda styrelsemöten under säsongen och 2 ledarmöten samt
ett antal icke protokollförda arbetsgruppsmöten inklusive mycket arbete med den
nyrenoverade Innebandyhallen (f d IF-Hallen).
Under säsongen avsade sig Patrik Inge sitt uppdrag i styrelsen, varvid Kenneth Lindman
valdes in som Ledamot.

Styrelsens målsättning och riktlinjer för säsongen:
Målsättningen var att under året fortsätta arbeta fram en modell för framtidens VIBF med
utgångspunkten att vi ökar i medlemsantal samtidigt som mycket arbete krävdes för att få
ordning (lagförråd, klubbrum, klubbförråd, teknik mm) i den nyrenoverade Innebandyhallen.
Detta ställer andra krav på organisationen och skall således därför bearbetas.
Hålla balans i ekonomin samt genomföra de marknadsmässiga projekt som avser framtid för
att främja föreningens konkurrens kraft. Medlemsavgifterna har höjts på alla nivåer från
knattar till senior, då vi bland annat fått ökade kostnader från förbundet.

Medlemmar och medlemskap

Vaxholms IBF har under året haft ca 500 medlemmar varav ca 430 aktiva medlemmar och ca
75 ledare/tränare.
Medlemsavgiften för år 2016-2017 var
Herrlagsspelare (från 20 år): 2 000 kronor
Damlagsspelare: 1 800 kronor
Ungdomsspelare (16-19 år): 1 500 kronor
Ungdomsspelare (9-15 år): 1 300 kronor
Knattespelare (6-8 år): 700 kronor
Oldboys/Girls: 300 kronor (ej rösträtt)
Passiva och stödjande medlemmar: 200 kronor (ej rösträtt)
Vaxholms IBF är anslutet till Svenska Innebandyförbundet samt Stockholms
Innebandyförbund.

Lag i Vaxholms IBF som tränade under 2016-2017
Följande lag hade Vaxholms IBF som tränade regelbundet
LAG

TRÄNARE/LEDARE

Herrlag

Christian Lundholm
Anders Lundholm

Herrjunior

Niklas Åström
Robert Hagelin
Thobias Pettersson
Robert Hultberg
Anette Andersen

P-00/01

Mikael Larsson
Johan Rosén
Lillis Hesselberg
Alexis Wärmländer

P-02

Mats Danneman
Janne Karlsson
Johan Ullgren
Peter Krakenhoff
Henrik Lundblad

P-03

Patrik Inge
Roger Nilsson
Lars Samuelsson
Johan Larsson

P-04

Martin Wallenius
David Grandin
Torbjörn Ellerud
Mathias Tillberg
Anders Johnsson
Fredrik Joråd

P-05

Mikael Gentzel
Malin Edlund
Fredrik Lane
Tor Hofsjö
Christer Smedshammar

P-06

Gustaf Wigren
David Muren
Björn Halldén
Magnus Ristner
Sven Skarlöv
Johan Rosén
Thomas Kullman
Johan Edström

Damlag

Sara von Knorring
Maria Wallander Halén
Peter Sundström
Lills Hasselberg

Damjunior/
F01

Daniel Winther
Lillis Hasselberg
Robert Wretborg
Jocke Sandlund
Peter Sundström
Carina Lööf Wretborg

F-02

Anders Fogelström
Christer Smedshammar
Mats Magnusson

F-04

Cecilia Hedqvist
Gustaf Wigren
Jossan Pettersson

F-06

Arne Olsson
Jeanette Elm
Maria Almquist
Maria Olsson

P-07

Maria Wallander Halén
Johan Rilegård
Martin Wallenius
Jacob Palmblad
Lars Sander

P-08

Kenneth Lindman
Mats Danneman
Mats Wiberg
Mikael Lagerlöf

F-07/08

Fredrik Hedqvist
Sara von Knorring
Mathias Tillberg

P-09/10

Kenneth Lindman
Maria Wallander Halén
Lars Sander
Sven Skarlöv

F-09/10

Charlotta
Fredrik Lane
Björn Strömblad
Marcus
Annika Ekdahl
Pontus Inge

Verksamhetsberättelse Herrlaget (A- & B-lag)
2016/2017 valde vi att göra om hela seniorsektionen av föreningen. Framför allt genom att
bredda truppen med spelare från egna leden. I slutet av augusti anordnade vi en
träningsvecka där 35 spelare blev inbjudna, där de yngsta var födda 2000 upp till våra Alagsspelare, av den veckan tog vi sedan ut en trupp på 26 spelare.
Vi utökade även med ett B-lag (Div.5) till den gångna säsongen så vi kunde garantera
speltid till allihop.
Början av säsongen drabbades vi hårt av sjukdomar och skador och trots en stor trupp kom
vi bara till spel med 11 spelare till premiären av Div.3. Tyvärr hängde detta i länge och
resultatmässigt ger vi ändå säsongen godkänt där vi ända in i slutet av säsongen hade chans
att sluta på en andraplats och kvala till Div.2
Det räckte tyvärr inte hela vägen, dock är det mycket positivt vi tar med oss för gånga
säsongen. Alla av våra 26 spelare hade speltid i Div.3, många av våra yngre spelare tog
stora kliv under säsongen och går mer och mer mot ordinarie i A-lagstruppen.
I Div.5 gjorde laget en bra insats, vi hade de överlägset yngsta laget i serien och våra
spelare fick mycket viktigt erfarenhet inför kommande säsong.
En målsättning inför säsongen var att utöka ledarstaben och lägga mycket energi på att få
en så proffsig miljö för våra spelare som möjligt.
A-laget bestod av 3 tränare och en materialansvarig och alla är redo för en ny säsong.
Med Vänliga Hälsningar
Tränarstaben A-laget

Verksamhetsberättelse Damlaget (A-lag)
Damlaget har under säsongen 2016-2017 spelat vår andra säsong tillsammans och laget har
fortsatt att utvecklas och växa. 6 nya spelare har anslutit till truppen och vi är nu 12
damer totalt.
Vi har fortsatt vårt nära samarbete med DJ och F01 och det är roligt att så många yngre
har spelat med oss under säsongen!
Damlaget har spelat i D3N och på 16 matcher tog vi 6 vinster med oss. Vi mötte motstånd
av väldigt olika svårighetsgrad men oavsett matchbild visade laget gång på gång upp en
imponerande spelglädje och laganda.
Vi avslutade säsongen med en storvinst hemma (15-0) och därefter en trevlig lagmiddag.
Nu fokuserar vi på fysträning och ser fram emot att fortsätta utveckla damlaget nästa
säsong.
Tack till alla spelare, ledare och andra som stöttat damlaget under säsongen!
Sara – Damlaget

Verksamhetsberättelse HJ
Säsongen 2016-2017 har HJ haft ett 20-tal spelare i truppen och i början av 2017 tillkom en
spelare, William Pettersson, som tidigare spelat i klubben.
Niklas Åström har varit lagledare och tränare för laget fram till årsskiftet och därefter tog
Robert Hagelin och Thobias Pettersson över ansvaret som tränare, tillsammans med Robert
Hultberg som extra resurs. Anette Andersen har varit ansvarig för administrationen under
hela säsongen.
Laget har haft hygglig träningsnärvaro, trots tränarbytet och en kortare period där
tränarfrågan var olöst och mellan 15-20 st man har deltagit per tillfälle.
Vi har kört 2 st träningar/veckan på tisdagar och torsdagar.
Laget har spelat i Pantamera Junior Div 3-serien och spelat total 16 st matcher under
säsongen, varav 4 st vinster och 3 st oavgjorda. Detta resulterade i en 6:e plats av totalt 9
st lag.
Laget har inte deltagit i någon cup under säsongen.
Ett antal spelare födda 1997 blir överåriga inför nästa säsong och lämnar således laget
efter denna säsong och vi önskar dom lycka till vidare!
Anette Andersen HJ

Verksamhetsberättelse DJ/F01
Säsongen 2015-2016 fick DJ mycket hjälp och stöd från F01, men till denna säsong
skapades en träningsgrupp för hela detta gäng, då vi tyvärr tappade några av DJ tjejerna.
Detta har fungerat mycket bra, alla kände ju varandra redan innan, och det blev snabbt en
god lagsammanhållning i den nya konstellationen.
Vi påbörjade även ett träningssamarbete med tjejerna i F02, som regelbundet under
säsongen har varit med på vissa av våra träningar och under slutet av säsongen helt gått
över till att vara en del av vår träningstrupp. Även tjejer från F03/F04 har deltagit på våra
träningar, vilket är jättekul, och sedan har många av DJ/F01 varit med på Damträningar
och Damer på våra träningar. Hela detta sammantaget är ett stort bevis på vilka bra tjejer
vi har i föreningen och att alla är beredda att ställa upp för varandra.
Denna säsong hade vi inget uppstartsläger, utan vi hade i stället en Lillsvedshelg en bit in
på säsongen, tillsammans med flera andra lag från föreningen (F04, P06, P00/01, F02)
vilket var riktigt lyckat. Med hjälp av elever från Lillsved, fick våra spelare några riktigt
bra och annorlunda träningspass samt lite innebandyträning och gott umgänge.

Ledarstaben för DJ/F01 denna säsongen har varit Robban Wretborg och Daniel Winther
(båda huvudtränare), Jocke Sandlund och Lillis Hesselberg (hjälptränare) och Peter
Sundström (lagledare/hjälptränare) samt Carina Lööf-Wretborg, som varit med och
coachat/stöttat laget under säsongen.
I serien spelade vi i DJ Div 2N samt Flickor Röd Medelsvår och det var under säsongen
många jämna och spännande matcher, i serier där i stort sett alla kunde slå alla. Vi gjorde
några mindre bra matcher, men mestadels var det bra spel och en bra utveckling, även om
vi inte alltid lyckades vinna. Vi landade till slut på en femte plats i DJ igen, med bra häng
på tredjeplatsen.
I Flickor Röd hamnade vi långt ner i tabellen efter en rad med uddamålsförluster. Vi hade
gärna kommit lite högre upp i båda serierna, men är ändå nöjda med vår seriesäsong då vi
genomgående spelat bra utan att alltid få med oss resultatet.
Många av tjejerna har även detta år varit med och spelat i Damlaget, vissa har faktiskt
även detta år varit med och bildat stommen i detta lag, men alla som varit med har tyckt
det varit roligt och givande att spela där.
När säsongen startade hade vi två målvakter i truppen för DJ/F01, vilket var jättebra, men
tyvärr valde Isa att lämna oss vid årsskiftet för att går till DIF, vilket vi givetvis stöttade (då
det var hennes eget val). Nu stod vi åter med endast en målvakt, men Rut tog verkligen
den utmaningen och hennes säsong kan endast beskrivas i ett ord, SUCCÉ. Vilken säsong
Rut gjort och vad hon har utvecklats, vilket gäller hela laget.
Vi har även spelat två cuper (egentligen tre) under säsongen.
I mellandagarna var vi med i Storvreta och gjorde ett bra gruppspel (2 vinster och 1
förlust), som tog oss till kvartsfinal i A-slutspel. Där fick vi möta ett mycket bra Nacka
Wallenstam (slutlig tvåa), som dock fick kämpa för att vinna med 4-2. En riktigt bra cup för
oss dock.
Säsongen avslutades även detta år med Göteborg Cup under Valborgshelgen och denna
gång tillsammans med grabbarna i P00/01 (vi var totalt drygt 50 personer på plats). Om
möjligt, så blev det nog till och med mer lyckat denna gång, även om grabbarna inte
gjorde sin bästa cup. Tjejerna däremot tog fram sitt bästa spel på hela säsongen och gick
obesegrade, två vinster och tre oavgjorda (med mersmak på segrar i alla), genom
gruppspelet. Kvartsfinalen mot IK Zenit vanns med 4-1 efter mycket bra spel, men till
semifinalen mot ett mycket bra Pixbo var det lite slut på energi och vi kunde inte riktigt nå
upp till vårt bästa. Tyvärr förlust där, men det spel som tjejerna visade är det bästa vi sett.
Så härligt att se.

Den tredje cupen som vi var med i, är CityGross Cup. Där anmälde P00/01 ett lag i Pojkar
16 under sportlovet, men då de inte fick ihop tillräckligt med spelare så var ett gäng tjejer
med också och som de var med. Knappt 20 sekunder in i första matchen så gör en ren
tjejfemma första målet mot Stäket. Senare i cupen åker ett antal tjejer direkt från
Dammatch för att hoppa in mot AIK och se till att vinna den matchen. Resultatet är inte
det viktiga i denna cup, utan den otroligt positiva respons som vi fått från domare,
arrangörer, motståndarledare och publik till vårt initiativ att köra med ett mixedlag.
Som slutkläm kan konstateras (som vi gjort tidigare) att vi fått ihop ett riktigt glatt, härligt
lag av tjejer, som hela tiden utvecklas och vill fortsätta att utveckla sin innebandy, men nu
har samarbeten (främst mellan DJ och F01 men även F02, Dam och F04 samt P00/01) med
andra lag utvecklats och ytterligare kommer förhoppningsvis att ske under nästa säsong,
vilket är ett måste för att vi ska överleva.
Årets 4 höjdare
1. Göteborg Cup och det härliga spelet som tjejerna visade där
2. Damlagets segrar mot Ackers (B) och Vallentuna (B) med stor support från DJ/F01
3. Samarbetet mellan de olika lagen, där det på vissa träningar deltog F04 till Dam
4. Mixedlaget i CityGross Cup
Vid pennan Peter Sundström för ledarna i DJ/F01

Verksamhetsberättelse – P00/01
Sammanslagningen mellan P00 och P01 blev väldigt bra och vi har haft hög träningsnärvaro
och god stämning under säsongen.
Vi har även i år haft ett givande utbyte med HJ, DJ och P02. Vi har haft fortsatt stark
stöttning av engagerade föräldrar med bra support både på hemma- och bortamatcher.
Säsongen i siffror:
Antal spelare 28 st.
Ana träningar 62 st. Medelnärvaro 66%. Högsta närvaro 92%.
Seriespel i mörkröd medellätt (slutplacering 6:a) och mörkröd lätt (slutplacering 1:a). Två
mycket lyckade träningshelger på Lillsved.
Deltagande i tre cuper: Storvreta i december, City Gross Cup i februari och Göteborg cup i
april.
Ett deltagande lag i Bellmanstafetten i augusti, slutade på plats 31 av 316 lag.
Antal utvisningar under hösten 2016: för många. Antal utvisningar våren 2017: färre.
Antal matcher 34: 16 vunna, 1 oavgjord och 17 förlorade.
Antal gjorda mål 151, antal insläppta 163.
Bäst genomförda match: Vaxholm-AIK 6-3, 11/2. Galnaste match: Hässelby-Vaxholm 14-12,
25/3.
Alexis Wärmländer för ledarna P00/01

Verksamhetsberättelse P02
Vi har spelat med 1 lag den här säsongen. I ljusröd medel. Under säsongen har laget tränat
Måndagar och Onsdagar, samt fys med Sara Thollin torsdagar. Träningsnärvaron har varit
lite upp och ner i år. Vi har haft två långtidsskadade samt 3 som slutat, samt en
nytillkommen från Hässelby. I år har det inte blivit någon cup pga att vi inte fick ihop lag.
Avslutade säsongen med att hela laget gick och såg SM finalen på Globen. Laget har bestått
av 19 spelare och 4 ledare den gångna säsongen.
Ledarna P-02

Verksamhetsberättelse F02
Säsongen startade väldigt rörigt med förseningen av bollhallen och lite osäkert samarbete
med F01/DJ. Efter att två av tjejerna valde att spela med F01, en som gick till Täby och
ytterligare 4 st som slutat, så stod vi kvar med 9 tjejer.
Så det var en liten uppförsbacke i början av säsongen, men vi tränade ihop med F04 på
måndagar och fick även hjälp av dom på matcherna hela säsongen. Det är vi tacksamma
för och var en förutsättning för att kunna spela i serien.
Efter några turer så bestämde vi att träna gemensamt med F01/DJ på onsdagar.
Till en början tyckte våra tjejer att det var lite läskigt men redan efter ett par träningar
lossnade det. Vi kände oss mycket välkomna och delaktiga. Måndagar med F04 och
onsdagar med F01/DJ har rullat på hela säsongen och har fungerat bra.
Spelmässigt har vi inte fått till det på matcher och har mest förluster men tjejerna har
kämpat på och förhoppningsvis vill alla 9 fortsätta spela innebandy.
Vi har även pratat om ett djupare samarbete med F01/DJ och det ser vi fram mot.
Anders Fogelström F02

Verksamhetsberättelse P03
Allmänt om verksamheten
Verksamheten omfattar träning och kunskapsutveckling inom innebandy. Verksamheten
bedrivs i Vaxholms IBF och lyder under, av styrelsen, fastställda riktlinjer.
Gången säsong har vi haft 39 licensierade spelare. Glädjande är att vår retorik och våra
sociala värderingar varit framgångsrika vilket ett ökande antal spelare vittnar om. Mot
bakgrund av antalet spelare i kombination med att spelarna växer på sig så har kvalitén
markant sjunkit på träningarna. Gruppen är för stor att hantera på 2 X 1 timme per vecka.

Värderingar
Interna värderingar för träning, matchspel samt pedagogiskt tillvägagångssätt har av
ledarna fastställts vid ledarmöte den 15 oktober 2011. Vi har formulerat följande tre
ledord;
• Gemenskap
• Hänsyn
• Kämparanda
Ledorden hjälper ledarna att bedriva en konsekvent hållning till verksamheten, individen
och gruppen. Ambitionen är att forma en grupp som alltid gör sitt yttersta såväl på plan
som vid sidan av. Tar hänsyn till sina lagkamrater men även till omgivande miljö.
Mål med verksamheten
Målet med verksamheten är att nå stora framgångar som möjligt mot bakgrund av våra
ledord. Vi tror oss uppnå detta genom effektivitet och kvalitet i träningarna. Utveckla
spelarna sportsligt genom nivåanpassad träning och mentalt genom en god pedagogik med
fokus på individen. Att alltid göra sitt yttersta och kämpa väl gäller såväl spelare som
ledare. Lära sig hantera generella situationer i samband med matchspel i synnerhet
förluster och andra typer av nederlag.
Säsongen 2015/16
Denna säsong har vi spelat i tre serier på ljusröd nivå. De sportsliga framgångarna har inte
nått upp till förväntningarna mot ovan angivna skäl.
Framtida utveckling
Arbetet med att planera nästa säsong har inte aktiverats.
Ledarna VIBF P03

Verksamhetsberättelse P04
Det har varit ett bra år för P04. Åkt på Katrineholmscupen och spelat många seriematcher.
Det märks att grabbarna har blivit ett år äldre, de har mognat i sitt spel och bättrat på
kämparglöden, så det går åt rätt håll!
Vi har även detta år blivit fler spelare. Kul men utmanande då många nya inte har utövat
någon bollsport tidigare. Vi kör därför lite längre i år än vad vi brukar göra. Planerar att
avsluta i juni. Har under detta år börjat samarbeta lite med P05.
Tack till P04 grymma tränare som lägger mycket av sin fritid för att grabbarna ska ha kul!
Tack också till styrelsen och övriga ledare/tränare som jobbar hårt för VIBF!
Forza VIBF!
Tobbe – P04

Verksamhetsberättelse F04
F04 inledde säsongen med en träningstrupp bestående av 14 spelare. Straxt efter årsskiftet
rekryterades ytterligare två spelare vilka har kommit in bra i truppen. Vi har genomfört 47
träningar och 37 seriematcher, 13 cup-matcher samt en träningsmatch (totalt alltså 51
matcher). Vi inledde säsongen med att spela Töjnan tiger cup under september 2016 samt
genomförde ett tvådagars träningsläger på Lillsved i November. Under juluppehållet
spelade vi Storvreta Cup och nu har vi avrundat säsongen med Täby Open.
Vi har under året varit förskonade från allvarligare skador, men några av spelarna har haft
mindre problem med hälar och vrister. I laget arbetar vi kontinuerligt med
skadeförebyggande styrketräning.
Vi har haft tre målvakter under året, vilka alla deltagit i den målvaktsutbildning som
föreningen anordnat. Denna målvaktsutbildning har vi kompletterat vid tre extra tillfällen
med dedikerad träning för våra målvakter. Nu under eftersäsongen maj kör vi dedikerad
målvaktsträning varje onsdag istället för vår ordinarie träning, där vi bland annat får hjälp
från Morgan Hammarlund.
Utvecklingen i laget har varit över förväntan under säsongen, mycket drivet av en god
träningsnärvaro och bra träningsvilja från tjejerna. Vi har gått från att spela serie-spel i en
så lätt nivå vi får (där många yngre lag förekommer) till att vid jul ta oss vidare till Aslutspel i F04 Lätt i Storvreta cup. Vid säsongs-avslutningen i Täby Open spelade vi mot
några av de bästa lagen i distriktet (Täby FC svart, Täby FC vit, Bele Barkarby, Rotebro,
Tullinge-Trollbäcken) med uddamålskillnad åt ena eller andra hållet i matcherna. Det känns
som om vi äntligen har kommit ikapp det försprång som andra föreningar runt omkring oss
har haft pga att vi startade tre år senare än övriga lag.
Inför nästa år ser vi fram emot att fortsätta med en intakt spelartrupp, vi har i skrivande
stund för avsikt att genomföra ungefär samma kalendarium som under det här året, med
tre cuper, ett eller två träningsläger och en förhoppning om fortsatt gott samarbete med
både F06 och F02/F01.
Vårt arbete med laget fokuserar främst på de sociala aspekterna i truppen och stor vikt
läggs vid trivsel-aktiviteter i samband med träning och match. Detta främst i syfte att
engagera så många av tjejerna så långt upp i ålder som möjligt. Sidoeffekten av det här
upplever vi vara god närvaro, bra tränings-fokus och att alla har roligt och känner sig
delaktiga både på träning och match.
Tränarstaben har bestått av Jossan Petterson, Cecila Hedqvist och Gustaf Wigren.

Verksamhetsberättelse P05
P05 är ett härligt gäng med 23 spelare, fyra tränare och en administratör. Vi har säsongen
2016-17 haft två lag i seriespel, ett i pojkar blå medellätt samt ett i pojkar blå medelsvår.
Det har blivit både vinster och förluster i matcherna och vi tycker att vi hamnat på rätt
nivå i seriespelet.
I höstas köpte vi in overaller till samtliga och lät lagkassan stå för halva kostnaden. Det
kändes viktigt med likadana overaller för att stärka vi-känslan.
På träningarna har vi tränat på enkla spelsystem, fokuserat på olika positioner och på hur
backar och forwards ska röra sig på plan. Vi har också pratat mycket om hur man ska vara
och uppträda för att vara en bra lagkamrat. Våra tre målvakter har deltagit i föreningens
målvaktsträning.
Efter jul tillbringade vi en heldag på Bosön, där vi förutom att träna innebandy och ha
teori körde lekar, åt god mat och avslutade det hela med poolbad. Det var en mycket
uppskattad dag!
I slutet av säsongen var vi på innebandycup i Katrineholm. Det var ett mycket lyckat
arrangemang och vi ska försöka åka dit igen. Målet för nästa år är bl a att delta i fler
cuper.
De sista veckorna på terminen samkör vi träningen med P04. Det gör att vi alla får ett bra
underlag till träningsgruppen trots manfall pga att fotbollen är i gång.
Malin Edlund, P05

Verksamhetsberättelse P06
Under säsongen 16/17 har P – 06 haft en spelartrupp på 27 spelare, 7 tränare samt en
lagadministratör. Spelartruppen har kännetecknats av kontinuitet både vad gäller träningar
och matcher. Träningsnärvaron har varit god och i stort sett alla spelare som startade upp
säsongen finns kvar i laget nu när säsongen går mot sitt slut.
Tränare och spelare har tillsammans genomfört 47 träningar (onsdagar och lördag
förmiddag). P – 06 har haft två lag anmälda till serien Pantamera pojkar blå medel lätt. I
seriespelet har lagen tillsammans genomfört 28 matcher. Många av matcherna har laget
mött motståndare där spelarna varit födda år -05 och i något fall även spelare födda – 04.
Våra spelare har trots detta krigat, kämpat och inte vikt ned sig men ibland har spelarna,
och även tränare, uttryckt viss frustration över åldersindelningen och sättet att blanda
åldersklasser.

Laget har deltagit i två cuper; Töjnan cup i sept 2016 samt Täby Open april 2017. I
november 2016 hade laget ett träningsläger på Lillsveds folkhögskola, 29 deltagare, med
två intensiva dagar fyllda med träning, taktik och skojigheter. Ett arrangemang som var
mycket uppskattat av både spelare och tränare.
I skrivande stund pågår planering för kommande säsong. Spelartruppen ser ut att bli i stort
sett oförändrad och inventering av tränarstaben pågår. P – 06 är anmält med två lag till
Töjnan cup och har för avsikt att delta i minst en cup till under säsongen. Vad gäller
seriespel är tanken att ligga kvar i samma serie med två lag och då förhoppningsvis i större
utsträckning få möta lag med spelare i samma åldersgrupp.
Vid pennan:
Johan Edström (lagadmin P – 06)

Verksamhetsberättelse F06
Innan renovering av hallen blev klar inleddes säsongen med först Töjnan Cup och därefter
Skärgårdsturnering hos Djurö/Vindö. Från oktober kom träningarna igång, måndagar och
onsdagar på halv plan. Fyra spelare slutade och fyra nya tillkom under säsongen. Tre nya
föräldrar började som tränare och en slutade (vilket innebär att laget har totalt fyra
tränare).
Seriespel i blå lätt-svår.
I november var tre spelare med på klubbens anordnade målvaktsträning samt att vi hade
en lagkväll hos Nordic Floorball. Under en träning i mars kom en målvakt från Täby FC och
höll målvaktsträning för lagets målvakter.
I april sålde laget kakor för att få in pengar till lagkassan samt för att stärka lagkänslan.
Avslutningscup för säsongen Täby Open i slutet av april.
Maria Olsson
Lagadm F06

Verksamhetsberättelse P07
P07 har haft en mycket positiv utveckling som lag under året som gått, både individuellt
och som lag. Laget består idag av drygt 20 killar som tränar tisdagar och söndagar varje
vecka och under året har vi också spelat 16 seriespelsmatcher och varit på cup. Några barn
har lämnat oss under säsongen men har samtidigt ersatts av nya stjärnor som snabbt har
kommit in i laget. Under året som gått har laget lärt sig spela på stor plan, förbättrat sin
teknik, vässat fysiken samt blivit säkrare i sina positioner. Vi har också lärt oss fira våra
framgångar och att ge järnet på plan. Nu vinner vi matcher.
Det är inte bara barnen som har utvecklats utan även vi tränare för att möta barnens sug
efter utveckling. Vi tränare har blivit mycket bättre på att planera och genomföra våra
träningar där vi arbetar med konsekventa spelregler, grupperar barnen efter mognadsnivå
och genomtänkta övningar. Bland tränarna har vi också fördelat ansvaret där Maria, Johan
och Martin planerar träningarna för utespelare, Lasse planerar målvaktsträningarna och
Jakob ansvarar för fys. Alla tränare har nu grundutbildning och några har gått vidare med
fortsättningskurser och målvaktsträning.
Sist men inte minst skickar vi ett tack till klubben och till våra supportrar som inte alltid är
så många men väldigt engagerade.
Vi ser med tillförsikt fram emot nästa säsong.
Maria Hallén, Johan Rilegård, Lasse Sander, Martin Wallenius och Jakob Palmblad.

Verksamhetsberättelse F07/08
F07/08 inledde innebandysäsongen i slutet av september och strax efter började vår första
säsong i seriespel, något som många spelare längtat efter! Vi spelade i blå lätt-lätt serie
och fick spela många roliga matcher. Det var varierat motstånd men ofta tuffa matcher där
tjejerna verkligen fick kämpa!
Under säsongen har ca 10 ny tjejerbörjat i laget och det är kul att se hur snabbt de kommit
in i gänget och hur mcyket både nya och ”gamla” seplare har utvecklats tillsammans. Vi är
nu 26 spelare och 7 ledare i F07/08.
Vi avslutade säsongen i slutet av april med en jämn match mot föräldrarna. Tjejerna vann
till slut med 7-6 och därefter fick vi en trevlig fikastund tillsammans både spelare,
föräldrar och ledare. Tack för en rolig säson, vi ses i höst.
Sara, F07/08

Verksamhetsberättelse P08/09/10
Saknas…………….

Verksamhetsberättelse F09/10
F09/F10 inledde säsongen med en träningstrupp bestående ca 20 spelare. Under säsongen
har vi haft ett kontinuerligt tillflöde av ytterligare spelare och vi har under året varit totalt
11 F09 och 22 F10. Inför nästa säsong så vet vi att vi har ytterligare några spelare som
tillkommer och vi siktar på att vara ca 35-40 spelare under nästa år. Vi har genomfört 23
träningar och 1 minicup.
Vi har under året haft förmånen att ha knatteledare från F04 vilka fungerar som
tekniktränare och faddrar in i klubben. Detta är ett både av barn och ledare mycket
uppskattat inslag som vi tror mycket på inför framtiden då det både utvecklar barnen,
knatteledarna och föreningens samhörighet.
Träningarna handlar naturligtvis uteslutande om lek, vilket ofta innebär boll och klubba,
men även banan-kull, svarte man och rockrings-bingo. Vi har även haft dragkamp,
gladiator-spel och saftkalas.
Säsongen avslutades med att ungefär 10 av barnen deltog i strömmingsloppet iförda
matchställ, ett tillfälle för föreningen att synas och marknadsföra att verksamheten finns
även för små tjejer.
Inför nästa år ser vi fram emot att fortsätta på samma sätt som under året men med ett
utökat engagemang i knatteligan. Ambitionen är att nå ut till fler barn, framför allt flickor
F09 där vi ännu inte har tillräcklig numerär för att bryta ut ett eget lag för framtida
seriespel.
På ledarsidan har vi lyckats väl i rekryteringen, med engagerade föräldrar som klivit fram
och tagit uppdraget på största allvar.
För närvarande består ledarstaben av Annika Ekdahl, Björn Strömblad, Fredrik Lane,
Marcus Hedblom, Pontus Inge, Annelie Hedengren och Charlotta Rydholm och har under
året haft understöd av Gustaf Wigren.

Ordförandens slutord.
Ännu en säsong är till ända.
Vi lägger nu säsongen 2016/2017 bakom oss och riktar nu blickarna frammåt mot
säsongen 2017/2018.
Vi har nu alla fått uppleva och tagit del av den ”nya” innebandyhallen och dess
faciliteter. Nu finns det tillgång till omklädningsrum, cafe, gym, cirkelträning,
möteslokal, tvättstuga, kansli bara för att nämna några exempel.
Utöver detta så har vi även med många personers hjälp och engagemang lyckats
skapa oss förrådsutrymmen till föreningens samtliga lag, något som vi länge har
saknat.
Med dessa förutsättningar så ser framtiden ljus ut för vår förening och dess
vidareutveckling.
Med detta sagt så betyder det inte att vi kan pusta ut och luta oss tillbaka,
tvärtom.
Arbetet fortsätter för att göra vår förening ännu bättre på samtliga plan och jag
hoppas att vi ses nästa säsong.
Avslutningsvis så vill jag rikta ett STORT TACK till alla våra tränare, ledare och
övriga personer som är delaktiga i vår förening och tar hand om våra medlemmar.
Tack
Richard Almlöf
Ordförande Vaxholmsinnebandyförening

Vi bryr oss mer

Kvalitet och gemenskap genom engagemang

