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Information Skoghalls Innebandy 
 

Välkomna till säsongen 2017/2018. Denna säsong ser fram emot spel i Allsvenskan för både våra 

herrar och damer. Dam A som kom 3:a i Allsvenskan förra säsongen siktar givetvis på en ännu bättre 

placering vilket skulle innebära kvalspel till SSL. Herrarna gör comeback Allsvenskan efter två år i div 

1 och här är ambitionsnivån en placering som innebär fortsatt allsvensk spel nästa säsong. 

Givetvis hoppas vi på att ännu fler kommer och tittar på våra matcher. Om vi skall uppnå våra 

målsättningar som kommer publikens stöd vara en viktig faktor. Visst vore det härlig med ca 500 

supportrar i våra nya supporter T-shirts som hejar fram våra lag under våra hemmamatcher. 

Dessutom kommer det att spelas div 2 H/D, JAS DJ/HJ, HJ 17 Elit samt massor av matcher för våra 

ungdomslag. Hammarö Arena kommer även denna säsong vara fylld av innebandymatcher varje helg 

samt doften av nygräddade kanelbullar. 

Föreningsinformation 
Skoghalls innebandy består av två stycken föreningar Skoghalls IBK och Skoghalls IBK Utveckling 

(tidigare IBF) och nytt för i år är att alla våra lag på killsidan från Div 2 till ”Leka innebandy” kommer 

att tillhöra Skoghalls IBK Utveckling. IBF har under årsmötet beslutat om ett namnbyte till IBK 

Utveckling och självklart kommer båda föreningarna att spela med samma klubbmärke. För de lag 

som berörs av förändringen kommer det inte bli någon märkbar skillnad. Vi kommer fortfarande att 

kalla oss Skoghalls IBK även om det står ”Utveckling” i IBIS och i tabeller/matchprogram från 

förbundet. 

Orsaken till denna organisationsförändring är att underlätta för våra juniorer att spela JAS, HJ17 Elit 

samt Div 2. Mellan IBK och IBK Utveckling skrivs ett samarbetsavtal som reglerar spelarflytt mellan A-

laget och Div 2. Anledningen till att detta inte görs på tjejsidan är att vi har många juniorer i Dam A 

vilket innebär att förändringen skulle komplicera samarbete mellan Dam A, Div 2 och JAS. 

Nya medlemsavgifter 
På årsmötet beslutades det att höja träningsavgifterna. Vi har under de senaste åren fått höjda 

kostnader för bl. a domare, spelarlicensiering och serieanmälan. Vi har dessutom tappat det statliga 

anställningsstödet för kansliet. Höjningen av träningsavgifterna kommer inte att täcka de ökade 

kostnaderna. Samtliga i föreningen spelare, föräldrar etc. måste här hjälpa till genom att engagera 

oss i de marknadssamarbeten som vi har. Koppla Stadiumkortet och Svenska Spel samt registrera era 

inköp på ICA Kvantum Nolgård. Läs mer under rubriken ”Stötta Skoghalls Innebandy”  

Medlemsavgiften för spelare/ledare/övriga 100kr 

Innebandyskola och Leka innebandy 500kr Totalt 600kr 

Aktiv medlem född 2002 och senare 1150kr Totalt 1250kr 

Aktiv medlem född 2001 och tidigare 1250kr Totalt 1350kr 
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Alla lag förutom Herr A och Dam A erhåller ett lagstöd på 150kr per spelare som betalat medlems- 

och träningsavgift. Detta lagstöd kan endast nyttjas för inköp via Teamsales Stadium. Samordna ert 

inköp från Stadium via kansliet för nyttjande av lagstödet. 

Vår hemsida ”SportAdmin” 
Innan säsong så skall lagen uppdatera sin lagsida samt bekräfta lagets medlemmar i 

medlemsgruppen. Alla lag skall använda vår hemsida/lagsida som den primära informationskanalen 

samt för matchkallelser och närvarorapportering. Importera in de serier som laget spelar i så att alla 

matcher kommer med i kalendern. Givetvis får lagen om de anser det nödvändigt komplettera med 

andra sociala medier ex Facebook.  

Det är ett obligatoriskt krav att varje träning, träningsmatch, cupmatch samt seriematch 

närvarorapporteras i SportAdmin (finns en mobilanpassad app för detta). Utan LOK stödet som 

föreningen erhåller för träningsnärvaron så skulle vi inte kunna bedriva vår föreningsverksamhet på 

det sättet som det görs i dagsläget. 

Arbetsdag SIU-certifieringen 2/9 
Innan semestern så skickades en inbjudan ut till vår arbetsdag i SIU-projektet. Då denna arbetsdag är 

det slutgiltiga steget på vår SIU-certifiering samt en möjlighet att summera in förbättringsförslag så 

hoppas vi på närvaro av en representant från respektive lag i vår förening.   

Träningstider 
Via utskick i augusti så har alla lag fått sina träningstider. Varje lag skall informera kansliet från och 

med när ni tänker nyttja dessa. Det kommer att genomföras matcher under vardagar from oktober. 

Förhoppningen är att dessa kan samordnas genom träningstidsbyten så inget lag behöver avstå ett 

träningspass. 

Ungdomsdomare 
Under ordförandekonferensen så togs frågan upp hur vi rekryterar och utvecklar våra 

ungdomsdomare. Som ni alla säkert känner till så förs det en debatt hur vi skall få våra 

ungdomsdomare att fortsätta.  

I vår förening så utbildar vi våra ungdomsdomare det året de fyller 14 år och i september är det dags 

för P/F 03 att få gå domarutbildning.  

För skapa ett bra utvecklingsklimat för våra ungdomsdomare samt skapa förutsättningar för att fler 

fortsätter som domare så vill Skoghalls Innebandy att samtliga ställer upp på nedan punkter: 

• Acceptera domarens beslut.  

• Betrakta våra ungdomsdomare som matchledare. De har som sin viktigaste uppgift att hjälpa 

våra barn och ungdomar så att de får en rolig och lärorik matchupplevelse.  

• Våra ledare skall ta ansvar för att stötta och utveckla våra domare.  Ge våra domare positiv 

stöttning före och under match samt utvecklande feedback efter match. Utvecklande 

feedback är inte att ta upp felaktiga domslut, ta istället upp sådant som varit bra och vad de 

kan tänka på inför kommande matcher ex. position, tydlighet i kommunikation med spelare.  

• Nolltolerans på klagomål på domslut från såväl spelare, ledare och publik. 
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Stötta Skoghalls Innebandy  

Genom följande delar kan du stötta Skoghalls Innebandy på ett enkelt sätt 

ICA Kvantum Hammarö 

Skoghalls Innebandy har inlett ett samarbete med ICA Kvantum Hammarö. Som en del av detta 

samarbete så kan du som privatperson bidra till Skoghalls Innebandy bara genom att handla i 

butiken. Klubben får 1% av det du handlar för om du använder ditt ICA-kort och den bricka som 

klubben delar ut till samtliga medlemmar i kassan när du betalar. 

Svenska Spel – Gräsroten 

Har du ett konto hos Svenska Spel så kan du klicka dig vidare till gräsroten och där välja Skoghalls IBK 

som den förening du vill stödja. Alla spel som sedan läggs från ditt spelkonto ger Skoghalls 

Innebandyklubb extra pengar i den årliga utdelningen till föreningarna som Svenska Spel gör. Mer 

info finns här https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/24318-skoghalls-ibk. 

Stadium – Teamsales 

På Stadium kan du koppla ditt stadiumkonto till Skoghalls Innebandyklubb. Genom att göra detta får 

föreningen en bonus på alla köp som du gör på Stadium. Mer info finns här 

https://www.stadium.se/cms/stod-din-forening. 

Förra veckan fick alla ett utskick från Stadium med en 20% rabatterbjudande på inköp (indoor, 

innebandyutrustning) som gäller from 28/8-30/9. Ni kan använda erbjudandet hur många gånger ni 

vill under perioden. Ni kommer även få en inbjudan till en klubbkväll i oktober som genomförs på 

Stadium City med 20% på allt i butiken. 

Alla kan stödja vår förening, föräldrar, släkt, vänner, supportrar m.fl. utan att det påverkar era 

personliga bonusar.  Svenska spel och Stadium har vi haft i många är men inte lyckats få ut budskapet 

och fått tillräckligt många att välja att stödja vår förening. Om vi tillsammans i en gemensam 

ansträngning kan sprida dessa möjligheter på föräldramöten eller i andra forum samt visar hur enkelt 

det är så skulle det betyda otroligt mycket för föreningens möjligheter att utveckla vår barn- och 

ungdomsverksamhet. 

 

Slutligen vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla ledare samt ni som ställer upp i vår övriga 

föreningsverksamhet. Ert engagemang kommer alltid att vara viktigt för Skoghalls Innebandy.  

 

Björn Haevaker 

Ordförande Skoghalls Innebandy 
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