
               

       

Verksamhetsberättelse 
2015/2016 



 
UIBF:s 28:e ÅRSMÖTE 

Datum:  onsdagen den 8 juni 2016  

Tid: Kl. 19:00  

Plats: IFU Arena 
Fullmakt: Tag med underskriven fullmakt till årsmötet.  
  

Föredragningslista 

1.    Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fastställande av föredragningslista för möte 

3.  Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av ordförande för mötet 

5. Val av sekreterare för mötet 

6. Val av protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

   a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 maj 2015-30 april 2016   

 b) Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 maj 2015 -30 april 2016   

 c) Revisorernas berättelse för tiden 1 maj 2015 -30 april 2016 

8. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning   

9. Behandling av förslag från distriktsstyrelsen gällande stadgeändring av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen.  

10. Val av ordförande i UIBF, tillika ordförande distriktsstyrelsen för en tid av 1 arbetsår.  

11. Val av styrelseledamöter. 

   a) val av halva antalet styrelseledamöter (4) för en tid av 2 år. 

   b) val av 1 ledamot för en tid av 1 år 

12. Val av 2 revisorer med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år. 

13.  Val av ordförande och två ledamöter i valberedning för en tid av 1 år. 

14. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet, (kan delegeras till distriktsstyrelsen) 

15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF mötet, (kan delegeras distriktsstyrelsen) 

16. Behandling av förslag till distriktets budget och verksamhetsplan samt fastställande av årsavgift till UIBF gällande 
2016/17. 

17.  Behandling av förslag (motioner) som inkommit, samt distriktsstyrelsens förslag. 

 18.  Avslutning av årsmötet. 

   



Upplands Innebandyförbund röstlängd 2016-03-16 
  

Förening Förbund 
Almunge IK  
Alsike IF  
Alunda IBF  
Arlanda IBK  
Beijer IBK  
Björklinge BK 
Brunna IBK  
Bålsta FBC  
Bålsta IBF  
Bälinge IF  
Enköping City IF  
Enköpings IBK  
FBC Uppsala Ungdom 
FBC Uppsala  
Fjärdhundra SK  
Frötuna IBF  
Funbo IF  
Fyrislunds BK  
GoBsunda IBF  
Gårdskärs IBK  
Hagunda IF  
Hagunda Legend IS  
IBK Enhörningarna  
IBK Roslagen  
IBK Östhammar  
IBS Nabla  
IFK Dannemora/Ö  
IK Nordia  
IK Sirius IBK  
IS Saga  
Karlholms GymnasJk OIF  
Lamadjurets AIBC  
Livets Ord IF  
Loke IBK  
LokomoJv Grillby IBK  
Marma SK  
Midas IBK  
Morgongåva SK  
Märsta IBS  
Rasbo IK  
Rimbo IBK  
Rosersbergs IK  
Salabacke FBC  
Sigtuna IF IBK  
SK Vide  
Skutskärs IBK  
Stenhagens KK  
Stenhagens KK IBF  
Storvreta AIK  
Storvreta IBK  
Storvreta Ungdom IBK  
Södra Trögds IK  
Tierp IBK  
Tobo/Örbyhus FF  
Uppsala BK  

Uppsala IBK  
Uppsala Teknologer  
Vaksala SK  
Wåhla IBK  
Väddö IF  
Västerlöfsta IBF  
Älvkarleby IK  
Öregrunds IK  
Östra Aros IBK  

Upplands Innebandyförbund 64 föreningar 

Jämförelse med andra distrikt 

Distrikt  Antal föreningar 

Stockholm  140 

Småland  82 

Skåne  79 

Uppland  64 

Göteborg  57 

Västerbotten  56 

Värmland  50 

Uppland  Antal licenser 

2015-2016  8 146 st 

2014-2015   8 033 st 

2013-2014  7 637 st 

2012-2013  8 042 st 

2011-2012  7 822 st 

2010-2011  7 633 st 

2009-2010  7 633 st 

2008-2009  7 394 st 

 

Upplands Innebandyförbunds styrelse får härmed redovisa följande berättelse för verksamheten 
under tiden 1 maj 2015 – 30 april 2016. 



Sammansättning 

Styrelsen 

Ordförande: Bengt Hellström, Sigtuna 

Vice ordf: Mats-Ola Hjelm, Uppsala 

Kassör: Christina Gullström, Uppsala 

Ledamöter: Dan Back, Uppsala 

Erik Lindeberg, Tierp 

Henrik Cyrén, Uppsala 

 Lars-Olov Lundgren, Uppsala  

Suppleanter: Björn Olofsson, Rasbo 

 Bo Grängsjö, Uppsala 

Susanne Jansson, Östhammar 

Adj. personal: Johnny Johansson, sekreterare 

Verkställande utskottet 

Ordförande: Bengt Hellström, Sigtuna 

Vice ordf. Mats-Ola Hjelm, Uppsala 

Kassör: Christina Gullström, Uppsala 

Adj. personal: Johnny Johansson 

Valberedningen 

Sammankallande:  Arne Nordesjö, Uppsala 

Ledamöter: Magdalena Danielsson, Uppsala 

  

Revisorer 

Vald av UIBF´s årsmöte 

  Lars Bergman, Uppsala 

  Anders Edward, Uppsala 

Domarkommittén 

Ordförande: Mats-Ola Hjelm, Uppsala 

Ledamöter: Jenny Edlund, Storvreta 

  Tomas Baeckman, Uppsala 

  Edwin Simonian, Uppsala 

  Louisa Göransson, Uppsala 

Adj. personal: Olle Isacsson  

Tävlingskommittén 

Ordförande: Lars-Olov Lundgren, Uppsala 

Ledamöter: Roger Häggqvist, Uppsala 

  Mattias Hjelm, Uppsala 

  Anders Stålberg, Uppsala 

Adj. personal: Simon Andrén 

Utbildningskommittén 

Ordförande: Erik Lindeberg, Tierp 

Ledamöter: Dan Back, Uppsala 

Ledamot: Linnea Aveholt, Uppsala 

Adj. personal: Johnny Johansson 

Distriktslagskommittén 

Ordförande: 1/5 -15 – 10/2 -16 Björn Olofsson, Rasbo 

  10/2-16 – 30/4 -16 Bo Grängsjö, Uppsala 

Adj. Personal: Olle Isacsson 

Utmärkelsekommittén 

Ordförande: Lars-Olov Lundgren, Uppsala 

  Mats-Ola Hjelm, Uppsala 

  Erik Lindeberg, Tierp 

  Bo Grängsjö, Uppsala 

Adj personal: Simon Andrén  

Kansli 

Kanslichef/Utbildning: Johnny Johansson, Uppsala 



Konsulent/Tävling: Simon Andrén, Uppsala 

Konsulent/Domare: Olle Isacsson, Alunda 

Konsulent/utveckling Kristofer Widlundh, Uppsala 

Administratör 50 %: Idah Uddhammar, Uppsala  

   Jonas Tidsjö, Gävle (vik. jan-mars)                                                                

Kansliet har under säsongen fungerat som UIBF´s 
serviceorgan och verkställande instans och har bland 
annat sysslat med föreningsservice, föreningsbesök, 
serieläggning, serieadministration, domartillsättning, 
kursadministration, föreningsutveckling och distriktslag.   

Följande arrangemang har genomförts: 

Skolmästerskapen för mellanstadiet, högstadiet och 
gymnasiet. Totalt deltog 90 skollag. 

Ungdoms-DM (12-16 år), DM för damer, herrar och 
herrjunior. Sunday League genomfördes även under 
denna säsong. 

Sweden Floorball Youth Camp, ett öppet lägger för 
pojkar 15 år och flickor 14-15 år från hela Sverige. På 
lägret deltog 140 deltagare och 16 ledare under 4 dagar i 
Allianshallen. 

  
Organisation 

Styrelsen beslutade vid det första konstituerade 
styrelsemötet att VU (verkställande utskottet) skall vara 
förberedande instans inför distriktsstyrelsens möten samt 
att följande kommittéer skall användas för det löpande 
fö rbundsa rbe te t under säsongen 2015 /2016 : 
Domarkommittén (DK), Tävlingskommittén (TK), 
Utbildningskommittén (UBK), Distriktslagskommittén 
(DLK) samt Utmärkelsekommittén (UMK). 

Styrelsen 
Under året har distriktsstyrelsen varit samlade till 9 st 
protokollförda sammanträden. Verksamhetsåret har detta 
år präglats av arbetet med att genomföra det 
certifieringsarbetet för föreningar som beslutades inför 
detta verksamhetsår. 

Förutom fokus på föreningsutveckling genom vår resurs 
Kristofer Widlundh som har till uppgift att besöka 
distriktets föreningar samt utveckla samarbetet med SISU 
så har vi lagt en utbildningsplan för samtliga ledare som 
kommer att genomföras under de två kommande 
verksamhetsåren. 

Ett antal möten på olika nivåer har genomförts 
tillsammans med det bolag som skall driva den nya 
arenan och tillika ansvarar för våra nya lokaler för 
kansliet som vi flyttar in i under juni, dels för att hjälpa 
till att fylla arenan med rätt innehåll och hjälpa våra 

medlemsföreningar att göra så bra arrangemang som 
möjligt. 

Vi har även för att få fler spela längre bildat en 
motionsinnebandyförening där vi från hösten kommer 
erbjuda spel 3 mot 3, där korta matcher i snabbt tempo 
kommer att erbjudas. 

När det gäller distriktslagsverksamheten så har 
distriktsstyrelsen börjat utarbetat en målsättning och 
planering för ett upplägg som skall resultera i bättre 
verksamhet för flera. 

Vi har förutom det redan etablerade samarbetet inom 
GUDH-distrikten, där Hälsingland valt annat samarbete, 
även öppnat dialog på gemensamma möten med 
Stockholm, Västmanland och Södermanlands förbund för 
att se hur vi kan hitta gemensamma frågor att utveckla i 
framtiden. 

Framtidsfrågor/utvecklingsfrågor har även det varit på 
agendan vid flera tillfällen och kommer att utvecklas 
under kommande verksamhetsår, styrelsen har även 
genomfört dels en höst- och en vårskonferens. 

Ekonomisk berättelse 

Utbildningskommitténs verksamhet under året har i 
huvudsak bidragit till förbundets stora överskott. 
Verksamheten 2015/2016 presenterar ett resultat på 
303 612 kronor före bokslutsdispositioner. 

Styrelsen har avsatt 100 000 kronor till upprustning av 
datorer, skärmar, och övrig teknisk arbetsutrustning på 
kansliet. Årets resultat blev 203 612 kronor. 

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 203 612 
kronor överförs i ny räkning. 

I övrigt hänvisas till presenterad Balans- och 
Resultaträkning 

Domarkommittén  

Kommittén har haft fyra protokollförda möten och ett 
antal mailkontakter 

Även i år har vi ansvarat för domartillsättningen för 
GUDH serierna. P.g.a. att övriga GUDH distrikt inte haft 
tillräckligt med kvalificerade domare så har vi fått stå för 
flertalet domare. Det har inneburit att vi inte haft 
tillräckligt med domare för våra egna serier. 
Påfrestningen på kansliet att ordna domare till alla 
matcher har varit enorm. I detta sammanhang ska även 
domarkåren ha ett stort tack för att de alltid ställt upp och 
hjälpt till så att knappt några matcher har behövts ställas 
in p.g.a. domarbrist. 
Antalet domare i Uppland har också minskat under denna 
säsong.  



Med anledning av domarbristen har kommittén beslutat 
att ta lite nya grepp för att rekrytera domare. Vi visade 
upp oss på ungdomsslutspelet och har även tagit kontakt 
med Idrottsgymnasiet och kommer på andra sätt att 
profilera oss för att skapa intresse för att bli domare. 

Vi ansvarade även i år för domare i Allianshallen under 
Storvreta cup. Vi kunde under de dagarna både observera 
och coacha domare. 

Domarcoachande av nya domare har utökats under året, 
vilket är uppskattat av både domare och ledare. 

Uppland har i år haft åtta domare som dömt regelbundet 
på förbundsnivå, Peter Hagelin, Edwin Simonian, 
Andreas Svensson, Martin Gustavsson, Mikael 
Waldenvik, Daniel Wahlström, Jonas Nordqvist och 
Christer Andersson. Inga nya domarpar har under året 
nominerats till SIBF. 

Kommittén vill som avslutning tacka Olle Isacsson, Ida 
Uddhammar och Jonas Tidsjö för deras arbete med 
domartillsättningar under året. 

Tävlingskommittén  

Tävlingskommittén har under säsongen haft 2 
protokollförda möten.  

Fokus har även i år varit att bevaka och utveckla den 
SIU-anpassning av verksamheten som kommittén arbetat 
med under flera år.  

Tävlingskommittén har dessutom under säsongen haft 
flera träffar med närliggande distrikt kring att kunna 
erbjuda våra föreningar bra juniorserier att spela i, samt 
att försöka hitta alternativa spelformer för spelare som 
vill trappa ner eller helt sluta med sporten. Både Uppland 
och våra närmaste granndistrikt har en vikande trend från 
att spelarna blir 15-16 år och vi vill kunna erbjuda bra 
möjligheter på juniornivå istället för att spelarna ska 
tvingas upp i seniorserierna.  

Dalarnas innebandyförbund tar nu över ansvaret för 
a d m i n i s t r a t i o n e n a v G U D - s e r i e r n a o c h 
t ä v l i n g s k o m m i t t é n f o r t s ä t t e r a t t u t v e c k l a 
tävlingssamarbetet med Gästrikland och Dalarna. 

Utbildningskommittén 

Kommittén har under säsongen genomfört 2 
p ro toko l l fö rda s amman t r äden och e t t an t a l 
telefonkontakter. Det har under säsongen bjudits in till 
och administrerats 37 utbildningar, varav 7 utbildningar 
har ställts in pga. för få deltagare. 

Grundutbildning, 12 st kurser med totalt 223 deltagare 

Färgutbildningar, 18 st kurser med totalt 280 deltagare 

Vi har under flera säsongen haft som krav för lag tom 16 
år att minst en ledare som står i båset måste genomfört 
grundutbildningen enligt SIU-modellen. Fr.o.m.. 
säsongen 2016/17 så är kravet att alla som står i båset 
måste ha genomfört grundutbildningen. Säsongen 
2017/18 så är kravet att samtliga ledare skall genomfört 
grundutbildning och människan.  

I april 2016 så anmälde sig totalt 74 spelare till 
utvecklings lägret för pojkar och flickor födda 02-04. 
Lägret var under två dagar i Allianshallen som var fyllda 
med både teori/praktik och tvåmålsspel där alla spelare 
var en talang. 

Under verksamhetsåret startades projektet Certifierad 
förening som innefattar föreningsutveckling och Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell. Kristofer Widlundh 
började under maj månad som utvecklingskonsulent och 
har tillsammans med Johnny Johansson (kanslichef) tagit 
fram en arbetsplan för hur UIBF skall arbeta med 
C e r t i f i e r a d f ö r e n i n g m o t d e u p p l ä n d s k a 
innebandyföreningarna.  Förarbetet förankrades i 
styrelsen och projektet startades med en uppsamling av 
16 föreningar, och som under året resulterat i att nio 
föreningar anslutit sig till projektet. Arbetsgången har 
löpt på bra. Hela 64 möten fördelat på åtta föreningar 
under 6 månader har hunnits med. Projektet har även har 
indirekt och direkt påverkat resulterat av de 30 
ledarutbildningar som hållits under året. Förbundet ser 
fram emot att fler föreningar redan till nästa 
verksamhetsår ansluter sig till Certifierad förening.  

Upplands Motionsförening 

Upplands Innebandyförbund har under april månad 2016 
skapat en motionsförening som heter Upplands 
motionsförening (förenings nr 51999-58). Syftet med 
denna förening är att kunna skapa nya och enklare former 
för att spela motionsinnebandy i Uppland. Ett antal nya 
spelformer kommer att presenteras under säsongen 
2016/17. I föreningens styrelse sitter Bengt Hellström, 
Christina Gullström, Mats-Ola Hjelm och Lars-Olov 
Lundgren. Johnny Johansson är adjungerad som 
sekreterare och Anders Edward är vald till revisor. 

Distriktslagskommittén 

Under året har Björn Olofsson varit ordförande 
tillsammans med ledamoten Bo Grängsjö i kommittén 
(den 10 februari 2016 skiftade Björn och Bo platser, 
d.v.s. Bo blev ordförande och Björn ledamot). De har 
tillsammans varit de drivande krafterna som planerat runt 
distriktslagens förberedande verksamhet inför 
distriktslags SM i Linköping. Verkställande av de 



fortlöpande uppgifterna för distriktslagsverksamheten har 
kansliet ansvarat för. 

Utmärkelsekommittén 

Årets ledare:  
Daniel Paulsson, Gottsunda IBF  
Utmärkelsen årets ledare 2015/2016 tilldelas Daniel 
Paulsson från Gottsunda IBF som fört sitt lag till en klar 

serieseger i H2 GUDH-serien. Paulsson är en ung och 
hungrig ledare som hela tiden vill framåt och hans lag har 
inte förlorat en enda tävlingsmatch under säsongen 
2015/2016.  
 
Årets spelare Dam: 

Jessica Karlsson,Rimbo IBK 

Slutord 
Det tjugoåttonde verksamhetsåret för Upplands Innebandy förbund kan vi nu lägga bakom oss och konstatera att:  

Arbetet med den nya arenan är snart slutförd och anläggningen kommer tas i bruk under juni 2016 Förbundet har haft 
ett starkt engagemang i arenaprojektet för närvarande, nya lokaler för vårt kansli iordningställs och möbler är 
beställda.  

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till kanslipersonal och kommittéledamöter. Ett viktigt arbete som inte alltid syns men 
som alltid är ett måste för att verksamheten skall kunna bedrivas enligt de regler förbundet har att följa.  

Dessutom vill förbundet framhålla att samarbetet med samtliga medlemsföreningar, Upplands Idrottsförbund, Uppsala 
Innebandyallians, kommunernas fritidsnämnder och Svenska Innebandyförbundet fungerar alldeles utmärkt vilket i 
allra högsta grad gynnar innebandyutvecklingen i distriktet. 
 

Styrelsen för Upplands Innebandyförbund 

Uppsala den 18 maj 2016. 

Bengt Hellström Mats-Ola Hjelm Christina Gullström Susanne Jansson 

Henrik Cyrén   Erik Lindeberg  Björn Olofsson Dan Back 

Bo Grängsjö     Lars-Olov Lundgren 





UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND   
      
      
      

RESULTATRÄKNING  2015-2016 2014-2015 
      
INTÄKTER     
Anmälningsavgifter   2 193 750 

1 875 000 
Föreningsavgifter   112 000 

102 000 
Anslag    283 604 

215 649 
Övriga intäkter   1 959 109 

1 252 339 
SUMMA INTÄKTER   4 548 463 

3 444 988 
      
      
KOSTNADER     

Verksamhetskostnader  1 024 159 939 940 
Personalkostnader anställd personal 2 419 590 1 694 411 

Personalkostnader, domare, kommittéer, styrelse m.fl. 358 031 
319 708 

Övriga rörelsekostnader  430 467 364 969 
Finansiella kostnader   0 

0 
SUMMA KOSTNADER  4 232 247 3 319 028 

      
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 316 216 125 960 

      
AVSKRIVNINGAR   13 000 

0 
      
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

 303 216 125 960 
      

Ränteintäkter   396 5 493 
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 396 5 493 

      
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER      

303 612          131 453           
     
  
Bokslutsdispositioner  100 000 50 000  
     
  
ÅRETS RESULTAT  203 612 81 453  



Distriktslags SM 2016 

I år var det första året som de endast spelades ett 
distriktslags SM. Tidigare år har de varit en turnering för 
flickor/pojkar som är 15 år och en turnering för flickor/
pojkar som är 17 år. Svenska innebandyförbundet 
bestämde till detta år att det endast skulle vara ett SDF-
SM och man bestämde då att de skulle vara för spelare 
som är 16 år.  

Med tanke på att vi nu som distrikt endast behövde lägga 
fokus på en omgång av hela processen av att ta fram ett 
distriktslag samt ledarstab så blev förberedelserna mycket 
bättre då mer tid fanns. Det var 7 taggade ledare för båda 
lagen och deras engagemang måste man ge en stor eloge 
till. De har lagt ner otroligt mycket tid på denna uppgift 
och gjort sitt yttersta för att få ihop en så bra trupp som 
möjligt.  

Ett extra tack till Kristian Adolfsson som ännu ett år 
levererar sjukvård i toppklass. 

Årets upplaga av SDF-SM spelades i Linköping. 

P16  
Killarna fick en fin start på turneringen med en 8-5 vinst 
över Bohuslän. Frågan är dock om denna vinst gjorde att 
de började slappna av till nästa match? Dagen efter stod 
Halland och Blekinge för motståndet där första matchen 
slutade med 3-3 och den sista blev en förlust med 3-2. 
Sista matchen i gruppspelet var mot duktiga Värmland 
som var för starka och Uppland fick nöja sig med en 3:e 
plats i gruppen. Det var jämna matcher som egentligen 
kunde ha slutat hur som helst, de var alltså väldigt 
underhållande innebandy. När gruppspelet var över 
väntade placeringsmatcher där killarna helt plötsligt 
började spela avslappnat och hittade tillbaka till sitt fina 
spel de hade första matchen i gruppspelet.  Det blev en 
10-4 vinst över Göteborg och en 6-3 vinst över 
Västernorrland och grabbarna placerade sig på en 9:e 
plats.  

Truppen  
Ledare: Niclas Kruse, Tobias Andersson, Martin 
Dahlberg 

Spelare: 
Casper Mattsson               Alunda IBF  
Simon Olofsson                  Rasbo IK  
Johan Kruse                        RIG Umeå 
Emil Hansson                      IK Sirius IBK  
Mårten Hillbom                 Skutskärs IBK  
Pontus Lundqvist               IK Sirius IBK  
Pontus Mattson Brunn     Storvreta IBK  
Mikael Jansson                   Rasbo IK  
Simon Aspnäs                     IK Sirius IBK  

Alexander Rüdén               Rasbo IK  
Alexander Janols               Storvreta IBK  
Viktor Johansson                 Rasbo IK  
William Granath                  Almunge IK  
Philip Olofsson                     Rasbo IK  
Markus Andersson               Rasbo IK  
Daniel Wakander                   Skutskärs IBK  
Anton Östlund Wessberg   Rasbo IK 

F16  
Tjejerna hade det svårare och deras grupp 1:a och 2:a tog 
sig båda till semifinal. Det var mycket slit och vilja i 
laget men det räckte tyvärr inte till. Man placerades sig 
sist i en 4a lags grupp där man fick se sig besegrad av 
Göteborg och Dalarna men knep en poäng mot 
Norrbotten efter en händelserik match som slutade 1-1. 
Tjejerna fick kämpa om placeringsmatcher 13-16 och 
spelade två bra matcher där de blev en uddamålsförlust 
mot Halland med 1-2 och en storvinst över Gästrikland 
med hela 7-2.  

Truppen  
Ledare: David Söderström, Christer Jones, Peter 
Bjervner, Patrik Lundgren 

Spelare: 
Annie Perås                   IBF Falun Ungdom  
Ebba Olsson                   Alunda IBF  
Elin Andersson              Rasbo IK  
Elin Ekarv                       Stenhagens KK  
Elinor Lind                      Stenhagens KK  
Elsa Kamlin                     Storvreta IBK  
Emelie Brolin                  Hagunda IF  
Jenny Arpe                      Stenhagens KK  
Jenny Nässén                  Hagunda IF  
Johanna Åkerfeldt          Storvreta IBK  
Jonna Pettersson            Stenhagens KK  
Josefin Eriksson               Storvreta IBK  
Josefine Eriksson             Hagunda IF  
Julia Baeckman                Stenhagens KK  
Matilda Brebäck              Alunda IBF  
Matilda Engeroth            KAIS Mora UIF  
Moa Nordin Hagen         Rasbo IK  
Nathlie Svensson            Stenhagens KK  
Simona Ågren                 Stenhagens KK  
Sofie Sundh                     Alunda IBF  
Wilma Sjöberg                Karlholms GoIF 

 



Sammanfattning av säsongen 2015/2016 

Säsongen 2015/2016 spelade tre uppländska lag i 
Superligan. FBC Uppsala gjorde sin tredje säsong i 
damernas Superliga. Inför säsongen var det få som trodde 
på stordåd men under ledning av nye tränaren Marko 
Palosaari slutade laget på femte plats vilket kvalificerade 
FBC Uppsala för föreningens första slutspel någonsin. 
Säsongen före var laget fyra poäng från slutspel, den här 
säsongen var laget hela 19 poäng över strecket. I 
slutspelet blev FBC Uppsala valda av seriesegrarna Pixbo 
som sedermera också blev svenska mästarinnor.  
 
Det spelades också ett dam-VM i december där FBC 
Uppsalas Amanda Delgado-Johansson var den som 
avgjorde VM-finalen på straff.  
 
IK Sirius IBK gjorde sin tredje raka säsong i herrarnas 
Superliga. Efter att förra säsongen ha kvalificerat sig till 
slutspel och kommit före Storvreta IBK i tabellen var 
förhoppningarna att laget skulle kunna nästa steg i 
utvecklingen. Tyvärr blev säsongen något av en 
missräkning och Sirius slutade på plats 12 i tabellen, 
endast tre poäng från nerflyttning.  
 
Säsongens uppropstecken på herrsidan blev istället 
Storvreta IBK. Efter att ha slutat på tionde plats förra 
säsongen, vilket innebar missat slutspel, studsade laget 
tillbaka upp i toppen igen. Storvreta slutade trea i 
tabellen, hela 15 poäng före AIK under slutspelsstrecket. 
I slutspelet avfärdades Helsingborg enkelt i kvartsfinalen 
innan en helt magisk semifinalserie mot Falun tog vid. 
De tre senaste säsongernas svenska mästare Falun mot de 
trefaldiga svenska mästarna Storvreta blev historiens 
bästa semifinalserie. Bataljen gick givetvis till sju 
matcher och i den sjunde matchen lyckades Storvreta 
vinna på bortaplan och ta laget till SM-final. I SM-finalen 
väntade Linköping IBK inför drygt 18 000 åskådare på 
Tele 2 Arena i Stockholm. Storvreta vann med 5-4 och 
tog därmed sitt fjärde guld på sju år!  
 
I damernas division 1 gjorde Storvreta IBK sin tredje 
raka säsong och genom att placera sig på plats fyra i 
tabellen kvalificerade sig laget för Allsvenskan i samband 
med att tre div 1-serier blir två allsvenskor.  
 
I herrarnas division 1 vann Hagunda IF serien och fick 
därmed kvala för en plats i Allsvenskan. Kvalet blev en 
rysare som inte avgjordes förrän i sudden death i 
Hagundas sjätte och sista kvalmatch. Tyvärr var det 
Rotebro IS IBK som avgjorde och tog den enda platsen 
inför rekordpublik i Allianshallen A. Övriga uppländska 
lag i div 1 var Rasbo IK, som slutade sexa, samt Alunda 
IBF som slutade sista och får hämta ny kraft i div 2.  
 
I D2 GUDH tog Alunda IBF hand om en av de tre 
kvalplatserna till Allsvenskan. Väl i kvalet fick Alunda en 
svår lottning och ställdes mot Åkersberga från 
Stockholm, ett möte som Åkersberga vann med 4-0 och 
5-3. Övriga uppländska lag i serien var Storvreta 
Ungdom IBK som precis missade kvalet uppåt, Hagunda 
IF på plats 5 och 

Enköpings IBK på plats 7.  
 
I H2 GUDH vann Gottsunda IBF serien i stor stil. Lagets 
50 poäng fördelat på 15 segrar och tre oavgjorda 
imponerar. Gottsunda flyttas därmed upp till division 1. 
Även Björklinge BK var ytterst nära uppflyttning. Laget 
slutade på tredje plats i tabellen och fick därmed kvala 
mot Hallstahammar från Västmanland. Lagen var oerhört 
jämna men Hallstahammar avgjorde till slut i sudden i 
den sista och avgörande kvalmatchen. Övriga uppländska 
lag i serien var SK Vide på plats 4, Enköpings IBNK på 
plats 5, FBC Uppsala på plats 7 samt IBK Roslagen på 
plats 9.  
 
I damernas division 3 vann Arlanda IBK serien och tar 
därmed plats i division 1 då seriesystemet görs om på 
damsidan.  
 
I herrarnas division 3 var Livets Ord IF det starkaste laget 
och de tar därmed plats i division 1 kommande säsong. 
Med sig dit får de IBK Uppsala Teknologer som via kval 
mot Strömsbro flyttas upp.  
 
I damernas div 4 var nystartade IK Sirius IBK 
fullständigt överlägsna. Det meriterade laget tog 22 raka 
segrar med målskillnaden 331-30. Sara Orebrand blev 
hela upplands främsta poängplockare med sina 97 poäng. 
Med till division 2 följer Västerlöfsta IBF, IS Saga och 
Storvreta IBK U.  
 
I herrarnas division 4 vann IBK Östhammar serien. Även 
de främsta utmanarna IBK Enhörningarna och Bälinge IF 
följer med till division 3.  
 
I herrarnas division 5 gick årets förening, Tierp IBK, 
fram som en slåttermaskin. Laget vann serien med 14 
poäng och får till division 4 med sig FBC Uppsala U, 
Frötuna IBF och Enköpings IBK U.  
 
I herrarnas division 6 har det forna storlaget Uppsala IBK 
åter inlett sin resa uppåt i seriesystemet. Föreningen tog 
sig förra gången upp till division 1 innan laget lade ner 
och började om i division 7. Med till division 5 följer 
Uppsala Teknologer U, Wåhla IBK, IBK Roslagen U och 
Fyrislunds BK. 

I herrarnas division 7 vann Fyrislunds BK U serien. En 
av Upplands äldsta föreningar som fortfarande är i drift 
stiger därmed en serie med både A-laget och U-laget. Då 
det funnits många vakanser i de högre serierna följer en  
stor del av div 7-lagen med Fyrislunds BK U upp till 
division 6. 

D2 GUDH 



T  

D3 

T  
 
D4 

T  
 
Pantamera Damjunior Mellansvenskan  

T  

 
Pantamera DJ17  

T  



 
Pantamera F14/15  

T  
 
Pantamera F13/14  

T  

Pantamera F12/13  

T  
 
H2 GUDH 

T  



H3  

T  
 
H4  

T  
 
H5  

T  

H6  

T  



H7  

T  

Sunday League HT-2015 

T  
 
Sunday League VT-2016  

!  
 
Pantamera Herrjunior Mellansvenskan  

T  
 
Pantamera HJ17  

T  
 
Pantamera Äldre pojkar grupp 1 (HT-2015) 



T  
 
Pantamera Äldre pojkar grupp 2 (HT-2015) 

T  

 
Pantamera Äldre pojkar division 1 (VT-2016) 

T  

Pantamera Äldre pojkar division 2 (VT-2016) 

T  



Pantamera P15 REGION

T  

Pantamera P14  

T  
 
Pantamera P13A  

T  
 
Pantamera P13B  

T  
 
Pantamera P13C  



T  
 
Pantamera P12A  

T  

Pantamera P12BV  

T  
 
Pantamera P12BÖ 

T  
 
Pantamera P12C

T  

Dessutom har det spelats träningsmatcher enligt följande: 
Pantamera F11/12  
Pantamera F10/11  
Pantamera F9/10  



Pantamera F8/9 POOL 
Pantamera F7/8 POOL 
Pantamera P11A  
Pantamera P11BV  
Pantamera P11BÖ  
Pantamera P10A  
Pantamera P10B  
Pantamera P9  
Pantamera P9 POOL 
Pantamera P8  
Pantamera P8 POOL 
Pantamera 7 POOL 


