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Ordförande har ordet 
Upplands Innebandyförbund - på lika villkor! 

Säsongen 2017/18, förbundets 31:a, skall summeras och vi kan konstatera att det varit en 
fantastisk säsong som vi fått uppleva. När jag nu skall sammanfatta säsongen så väljer jag att 
göra det med ett ord som jag lärt mig uppskatta på nytt av Stefan Forsman, ”HÄFTIGT!”


Efter att ha varit en del av uppländsk innebandy under ett antal år, var detta året mitt andra som 
ordförande. Ett uppdrag som jag känner mig privilegierad och stolt över. Uppländsk innebandy 
står sig riktigt väl i jämförelse med övriga Sverige, med välorganiserade föreningar, duktiga 
ledare och engagerade förtroendevalda.


Uppländsk innebandy har tillsammans byggt en stabil och trygg verksamhet. Utmaningen är att 
vi inte tappar nyfikenheten, utan att vi fortsätter att utvecklas i takt med hur omvärlden 
förändras. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång stavas, utbildning! Vi får aldrig stanna 
upp och tro ”att vi kan detta” oavsett vilken roll vi har. Alla behöver nya kunskaper och inte minst 
att dela med sig av sina erfarenheter för att vi skall kunna fortsätta att driva utvecklingen framåt 
tillsammans.


Jag vill passa på att för er alla som tycker om att läsa om innebandy och dess historia, 
framförallt uppländsk innebandy från 1987 och framåt, så finns det nu ett påbörjat arbete på 
www.uibfhistoria.se där vi skall försöka samla så mycket som möjligt av en liten idrott som växte 
sig till den mest spännande idrotten på bara 30 år!


Stort tack för en fantastisk säsong! Tusen tack till alla spelare, domare och inte minst till alla de 
ideella ledare som gör innebandyn till vad den är idag! Jag vill också passa på att berömma 
förbundets personal, som sköter allt operativt arbete med hög kompetens och professionalism 
för att Upplands Innebandyförbund skall var ett av de ledande distrikten i Sverige! Väl mött igen 
2018/19!


Återigen, ett stort tack till alla som gör uppländsk innebandy till vad den är idag och vad den blir 
i morgon. 


 

Dan Back 
Ordförande Upplands Innebandyförbund
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Om 
Upplands Innebandyförbund (UIBF) bildades den 4 juni 1987 och har som uppgift att;

- Utveckla och främja uppländsk innebandy

- Administrera uppländsk innebandy

- Företräda uppländsk innebandy i och utanför Uppland


Fokusområden 
Uppländsk innebandy har de senaste åren och så även säsongen 2017/18 arbetat med 
utveckling i fokus och SIU som ledstjärnan i allt utvecklingsarbete. Det är ett arbete som det 
kommer fokuseras än mer på under de kommande säsongerna.


Distriktsstyrelsen 
Styrelsen har haft 9 styrelsemöten, 3 konferenser och 2 stormöten under säsongen. 

Mötena har haft olika fokusområden utifrån planeringskalendariet.


Styrelsens sammansättning 
Dan Back, ordförande		 	 	 Bengt Hellström, vice ordförande

Christina Gullström, kassör	 	 	 Lars-Olov Lundgren, ledamot

Linnea Aveholt, ledamot	 	 	 Bo Grängsjö, ledamot

Dima Sarsour , ledamot	 	 	 Arvid Englund, ledamot

Lovisa Krogius (lämnade i aug 2017)		 Johnny Johansson (adjungerad)


Verkställande Utskott 
Dan Back	 	 	 	 	 Bengt Hellström

Christina Gullström	 	 	 	 Johnny Johansson (adjungerad)


Valberedning 
Anders Murman


Revisorer 
Lars Bergman		 	 	 	 Anders Edward


Kansli 
Johnny Johansson, Kanslichef	 	 Johan Good, utvecklingskonsulent

Simon Andrén, tävlingskonsulent	 	 Olle Isacsson, domarkonsulent	 	 

Jonas Tidsjö, domarkonsulent (sept-april)	 Simon Parkman, tävlingskonsulent (mars-april)


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


Följande stora arrangemang har genomförts; 
Skolmästerskap	 	 	 	 Distriktsmästerskap

Sweden Floorball Youth Camp	 	 Spelarutvecklingsläger
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Ekonomisk berättelse 
Förbundets verksamhet 2017/2018 presenterar ett resultat på 311 867 kronor. Styrelsen har 
under året beslutat att återföra 443 302 kronor till förbundets eget kapital. Posterna är 63 031 
kronor, en gammal reservation för inköp av kansliutrustning som ej genomförts fullt ut. Styrelsen 
avsatte i bokslutet 2016/2017 100 000 kronor till jubileumsaktiviteter/lika villkor-projekt, 100 000 
kronor som förstärkning av föreningsutvecklingprojektet samt reserverat 225 000 kronor för att 
säkerställa eventuella uppkomna kostnader utöver budget för domarresekostnader 2017/2018. 

Av dessa medel har styrelsen återfört 225 000 kronor, ej utnyttjat för domarresekostnader,        
55 271 kronor jubileumsaktiviteter/lika villkor-projekt samt föreningsutvecklingsprojektets 
avsättning på 100 000 kronor. totalt har styrelsen återfört 443 302 kronor till det egna kapitalet


Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 311 867 kronor överföres i ny räkning.

I övrigt hänvisas till presenterad Balans- och Resultaträkning.


Förbundsutveckling  
Upplands Innebandyförbund har under säsongen deltagit i 
satsningen ”Allas rätt att vara med”. Det är ett projekt 
finansierat av Europeiska Socialfonden och genomförs av 
Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. 
Förtroendevalda och personal har deltagit på flera av 
projektets föreläsningar med syfte att förbättra vår 
arbetsmiljö, arbetsgivarkompetens och att skapa en 
välkomnande kultur fri från diskriminering.


Uppländsk Innebandy - på lika villkor 
En av Upplands Innebandyförbunds viktigaste uppgifter är att få in fler kvinnor på alla uppdrag 
inom uppländsk innebandy. Uppdraget riktar sig mot kvinnor som har eller vill ha ett 
förtroendeuppdrag i sin förening eller inom Upplands Innebandyförbunds verksamhet. 
Arbetssättet är att skapa samlingspunkter för att ge stöd och verktyg för att på bästa sätt öka 
antalet kvinnor på alla positioner inom uppländsk innebandy.  Intresset har varit stort och till den 
första träffen kom det 22 st deltagare och ytterligare 17st är på väg in. Den första föreläsningen 
genomfördes av Catarina Deremar där hon delade med sig av sina erfarenheter som kvinna i 
idrottens värld. 


Vi verkar för trivsamma idrottsmiljöer 
Inför säsongen 2017/18 tog vi fram rollups och västar för 
matchvärdar. Dessa skulle användas i alla sporthallar där det 
bedrivs seriespel av innebandy för att påminna om att skapa 
ett bättre klimat mellan ledare, domare och publik. 
Budskapet är ”dagens match är en del av uppländsk 
innebandy”, ”vi hejar på våra lag”, vi visar domarna respekt”, 
”ibland blir det fel”. Det har varit lite varierad framgång kring 
användandet av dessa och lite för kort tid att utvärdera 
resultatet. Vi tror dock på behovet och vikten av att 
påminnas om hur vi får trivsamma idrottsmiljöer.
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Samsyn 
Barn och ungdomar ska inte tvingas att välja idrott. Under 
säsongen 2017/18 gick fyra av Upplands största lagidrotter ut i en 
gemensam satsning - för att få fler att idrotta längre.

Projektet heter Samsyn och deltagande idrotter är innebandy, 
fotboll, handboll och ishockey.


Knatteligan 
Under säsongen 2017/18 sjösatte vi en ny spelform för våra barn i åldrarna 7-9 år. Spelplanen 
krymptes till 20x10m och matcherna spelades med mellanstora mål som var anpassade för 
målvakterna. Knatteligan blev snabbt uppskattad bland våra föreningar. Varje lag spelar många 
korta matcher under en dag och fokus ligger på att spela, utvecklas och ha roligt istället för att 
räkna mål. Det här är en spelform vi tror mycket på och antalet lag kommer växa de kommande 
säsongerna.


Spelarutveckling Uppland 
Under säsongen har vi genomfört 4 st utvecklingsläger på olika lov och studiedagar, instruktörer 
har varit spelare från våra uppländska seniorlag samt elever från innebandygymnasiet i Uppsala. 
Vi har haft ett brett upptagningsområde då vi haft deltagare från nästan samtliga av de olika 
uppländska föreningarna samt nästan lika många tjejer som killar. Vi är nöjda med säsongen och 
ser fram emot att tillsammans med våra ledare och föreningar ta nästa steg med 
spelarutvecklingen.

 

Sweden Floorball Youth Camp - 2017 
För tredje året i följd så genomfördes SFYC i Uppsala och IFU 
Arena. Totalt deltog 180 flickor och pojkar i åldrarna 14-15år. 


Sweden Floorball Youth Camp är ett utvecklingsläger som drivs 
av Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Upplands 
Innebandyförbund. Lägret genomfördes under höstlovet 2017.


Tränar och ledarutbildningar  
Våra uppländska föreningar fortsätter att utbilda sina ledare med de SIU utbildningar som krävs 
för att vara verksam i båset för ungdomslag. Vi kan tydligt se tryggare ledare och en ökad 
kunskap för ledarskapet, vilket skapar trevligare upplevelser runt våra matcher.


Vi har under säsongen genomfört 40 utbildningstillfällen varav 13 st grundutbildningar, 24 st 
människan, 1 st innebandyspelaren, 1 st spelsystemet samt 1 st atleten. Totalt har det utbildats 
611 st ledare inom uppländsk innebandy, föregående säsong utbildades det 352 st ledare…


Under säsongen så har vi även jobbat fram ett nytt koncept som vi i Uppland kallar för ”SIU i 
praktiken”, det är en fortsättning på fördjupningsutbildningarna med mer praktisk inriktning. SIU i 
praktiken kommer sjösättas fullt ut under hösten 2018. 
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Certifierad förening

Arbetet med Certifierad förening har fortsatt och vi kan stolt presentera 
ytterligare två föreningar som certifierade föreningar. De föreningar som nu kan 
titulera sig som certifierad föreningar är; 

Almunge IK, Östhammars SK, Tierp IBK, Stenhagens KK och Midas IBK. 


Tävlingskommittén 
Lars-Olov Lundgren, ordförande	 	 Roger Häggqvist

Mattias Hjelm	 	 	 	 	 Anders Ståhlberg

Simon Andrén (adjungerad)	 	 	 	 	 	 


Under Säsongen 2017/18 har tävlingskommittén fokuserat på fortsatt SIU-anpassning av 
tävlingssystemet med målet att det skall spelas så många jämna matcher som möjligt. I maj 
2017 hölls serieträffar där ledare med lag i samma serier fick träffas och prata ihop sig inför 
kommande säsong. Det nya upplägget kring DM fungerade bra där junior/senior-DM numera 
spelas som en försäsongsturnering i september medan ungdoms-DM spelas efter avslutad 
säsong. Som vanligt har kommittén behandlat ett antal dispensansökningar samt genomfört 
licenskontroll och resultatrapportkontroll.


Tävling - Seriestruktur  
Arbetet med att SIU-anpassa tävlingsverksamheten fortsätter. Införandet av Knatteligan på blå 
nivå togs emot väl av föreningarna. Tröskeln för att anmäla ett lag i seriespel har i och med 
Knatteligan sänkts rejält.


Vår målsättning på alla nivåer är att det skall spelas så jämna matcher som möjligt. Varje lag ska 
kunna spela på lämplig nivå och utvecklas i sin takt. Vi utvärderar och omprövar fortlöpande 
seriestrukturen för att hitta optimala lösningar.
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DM - Bäst i Uppland!  
Nytt för säsongen 2017/18 var att DM för juniorer och seniorer spelades i IFU Arena under en 
helg i  september. DM arrangerades av UIBF i samarbete med IBK Uppsala Teknologer, passar 
på att skicka med ett stort tack för er hjälp och engagemang. Finalerna spelades enligt följande;


Herr 	 	 Alunda IBF - IBK Uppsala Teknologer	 3 - 2

Dam 	 	 Alunda IBF - IK Sirius FBC U 	 2 - 3 efter straffar

Herr junior 	 Gottsunda - Stenhagens KK		 	 3 - 4

Dam junior 	 Björklinge BK - IK Sirius IBK 1 - 4


DM - Ungdom! 
DM - Ungdom 2018 genomfördes i IFU-Arena under DM-helgen i 
slutet av mars och det spelades totalt 114 st ungdomsmatcher. 
Det blev en fantastisk helg med innebandy på fem planer under 5 
dagar. Vi som var där fick uppleva ett fantastiskt arrangemang. 
Finalerna spelades enligt följande;


Pojkar 1	 IK Sirius FBC 03 - IK Sirius FBC 02	 	 4 - 7

Pojkar 2	 IK Sirius FBC 03 - Björklinge BK	 	 5 - 3	 

Pojkar 3	 IK Sirius FBC - Skutskärs IBK	 	 13 - 1

Pojkar 4	 IK Sirius IBK/FBC - IS Saga 1	 	 6 - 4

Flickor01	 IK Sirius IBK	 - Björklinge BK	 	 4 - 2

Flickor 1	 Björklinge BK - Almunge IK/ Rasbo IK	 5 - 0

Flickor 2	 Björklinge BK - Vaksala SK	 	 	 4 - 3 efter förlängning

Flickor 3	 Örsundsbro IF/Enköping IBK - Vaksala SK	 3 - 4

Flickor 4	 IK Sirius IBK 2 - Sigtuna IF IBK	 	 1 - 2




3vs3 - för första gången!  
Men absolut inte den sista. Det var en riktig innebandyfest 
som vi fick uppleva en fredagkväll i i slutet av mars. Det var 
spel på två planer samtidigt med rök, ljus och musik i 
högtalarna. Helt klart en annorlunda och minnesvärd kväll. 
Finalerna spelades enligt följande;


Herr 	 	 Björklinge BK 2 - Hagunda legends IS	 7 - 4

Herr junior 	 IK Sirius FBC - Stenhagens KK 2	 	 7 - 2

Dam junior 	 Björklinge BK 1 - Livets Ord IF	 	 2 - 3
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Domarkommittén 
Arvid Englund, ordförande	 	 	 	 Rohnny Åhman

Michaela Pålsson	 	 	 	 	 Andreas Svensson

Thomas Tanskanen	 	 	 	 	 Olle Isacsson (adjungerad)

	 	 	 	 

Säsongen 2017/18:s domarkommitté har jobbat hårt och målmedvetet för att utveckla 
Uppländska domarkåren! Det har denna säsong gjorts 34 st domarobervationer, en klar ökning 
från föregående säsong. Det har också gjorts ett antal coachningar på nybörjardomare som 
slagit väl ut. UIBF kommer under våren att ta med sig 4 talangfulla domarpar tillsammans med 2 
domarcoacher upp till Axa cup i Falun. Domarkommittén har också under säsongen jobbat med 
ett antal utvecklingssamtal för att ge domarna en positiv färdriktning.


Domarkommittén har haft 7st protokollförda möten under säsongen där man bland annat 
handlagt domarärenden som inkommit löpande.


Under säsongen har vi gegenomfört en mittsäsongsträff innehållande bland annat en uppskattad 
föreläsning av fotbollsdomaren Mohammed Al-Hakim, han berättade om hela sitt domarskap 
och i synnerhet om vikten av noggranna förberedelser.


Vi har under säsongen haft domarutbyte med Gästrikland, Dalarna och Stockholm som fungerat 
bra. 


Domarutbildningarna har denna säsong legat i IFU arena och dessa har fungerat bra, följande 
kurser genomfördes under säsongen; 

GU1, GU1-fortsättning, GU2, GU3, Licenskurs + och Temakurs 

Totalt har 156 domare genomfört domarutbildningar i UIBF’s regi vilket är en ökning på 17% mot 
föregående säsong.
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Distriktslags SM 2017 - P16 
P16-laget slutade på en tionde plats efter tre segrar och tre förluster. Förlusten i matchen mot 
Södermanland var en jämn match där Uppland till och med vann skottstatistiken men förlorade 
med uddamålet. Den förlusten visade sig sedan bli avgörande och de gick till slutspel istället för 
Uppland. Att vi hade båda finallagen i vår grupp visar lite hur tuff lottning vi råkade ut för. Bäste 
poängplockare blev Filip Eriksson som imponerade stort med sina 15 poäng, 11+4. Även Max 
Rubenman och Emil Persson Fondelius levererade många poäng, totalt 9 samt 8. Vi tackar alla 
spelare och ledare för denna gång.	 	 


Ledare: 
Björn Olofsson, Stefan Samuelsson och Theodor Jonsson  
Spelare:	 

Gustav Högberg, IK Sirius IBK	 	 	 Billy Pettersson, IK Sirius IBK		 

Emil Henriksson, IK Sirius IBK	 	 	 Vilgot Samuelsson, Storvreta	IBK	 

Douglas Dammert, Storvreta	 IBK	 	 	 Filip Peterson, Storvreta IBK	 	 	
Max Rubenman, IK Sirius IBK	 	 	 Isac Leonardo, Rosersbergs IK	 	
Elias Högberg Brodin, Stenhagens KK	 	 Tim Fors, Stenhagens KK

Gustav Johansson, Storvreta IBK	 	 	 Isak Peterson, Storvreta IBK	 	 

Filip Eriksson, IK Sirius IBK	 	 	 	 Albin Orrelöv, IK Sirius IBK	 	 	 

Lucas Carlström, Storvreta IBK	 	 	 Jacob Johansson, Storvreta IBK	 

Emil Persson Fondelius, Storvreta IBK	 	 Alexander Lindström, Stenhagens KK

David Jonsson, Storvreta IBK


Distriktslags SM 2017 - F16 
En långhelg med innebandy i Umeå är tillända och för Upplands F16-lag blev det en 14:e plats 
av totalt 21 deltagande distrikten. Fem förluster och två segrar inkasserades och bästa 
poängplockare för Uppland blev Karin Henriksson med sina 7p, 2+5. Bäste målspottare blev 
Rafaela Sandström med 5 mål! Även Amanda Angerstig och Jonna Vuontisvaara producerade, 
2+3 poäng var. Vi tackar alla spelare och ledare för denna gång.	 


Ledare: 
Christer Jones, David Söderström och Peter Bjervner 

Spelare: 
Madelen Langendorf, Storvreta IBK	 	 	 Thilda Olsson, Enköping	 	 	
Amanda Angerstig, IK Sirius IBK	 	 	 Amanda Dåverklo, IK Sirius IBK	 	
Elsa Sild Löhman, IK Sirius FBC	 	 	 Isabel Sohlin, Arlanda IBK	 	 	
Isabella Lindgren, Alunda IBF		 	 	 Isabelle Kostov, IK Sirius IBK		 	
Jonna Vountisvaara, Alunda IBF	 	 	 Josefin Emilsson, Ik Sirius IBK	 	
Josefine Johansson, Sigtuna IF IBK	 	 	 Karin Henriksson, Arlanda IBK	 	
Rafella Sandström, IK Sirius IBK	 	 	 Samantha Stuxgren, IK Sirius IBK	 	
Tove Sabel, IK Sirius IBK	 	 	 	 Vera Mikkelsen, IK Sirius IBK		 	
Vilma Olson, Arlanda IBK	 	 	 	 Åsa Ekblad, FBC Uppsala U


Med på resan till Umeå var även sjukvårdare Felicia Wallin, lagledare Wilma Persson, överledarna 
Johan Good och Bo Grängsjö. 
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Utmärkelsekommittén 
Lars-Olov Lundgren, ordförande	 	 	 Christina Gullström

Bo Grängsjö	 	 	 	 	 	 Arvid Englund

Simon Andrén (adjungerad) 

Följande utmärkelser har delats ut under säsong:

 
Årets förening           

Med en växande ungdomsverksamhet och framgångsrika seniorlag har denna förening tagit 
stora kliv under säsongen. Kommunen har utlovat en ny hall och föreningen är en certifierad 
förening i Uppland.

Årets förening 2017/2018 är IBK Östhammar!

                 

Årets damspelare 
Lagkapten och backklippa i Storvreta IBK som vann samtliga matcher i D1 GUD-serien. Slitstark 
spelare som alltid ger 100% för laget samt lyfter sina medspelare. Har denna säsong även 
utvecklat sin offensiv och är numer en poängspelare av rang.

Årets damspelare 2017/2018 är Amanda Gezelius!


Årets herrspelare  
Flyfotad gentleman som med 88 poäng och noll utvisningsminuter i högsta grad låg bakom 
Uppsala Teknologers avancemang till div 1.

Årets herrspelare 2017/2018 är Gabriel Oredsson! 
                 

Årets stjärnskott         
Med bra spel i klubblaget och i distriktslaget har denna tjej visat att tillväxten på målvaktssidan i 
Enköping är god. 

Årets stjärnskott 2017/2018 är Thilda Olsson!


Årets domarpar         
Detta domarpar har tagit nästa kliv i sin utveckling. De har bra kommunikation på planen som i 
kombination med rutinerat matchledarskap gör att de är mer än värdiga vinnare av utmärkelsen.

Årets domarpar 201//2018 är Jonas Nordqvist och Anders Stålberg! 
                  
Årets domarkomet  
För första gången någonsin utses ett domarpar till årets domarkomet. Detta domarpar håller en 
jämn och bra nivå och är utmärkta matchledare.

Årets domarkometer 2017/2018 är Martin Sarja och Simon Mahdavi!             


Årets ledare                
Denna ledare spenderar mer tid i IFU arena än i hemmet. Hon är ledare för två ungdomslag i 
Rasbo IK och lägger ner ett enormt engagemang.

Årets ledare 2017/2018 är Magdalena Danielsson!
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Årets Innebandyprofil  
Bo Pettersson Loklint tilldelas utmärkelsen Årets 
Innebandyprofil 2017/2018. Bosse har genom sitt 
gränslösa engagemang varit stor del i att uppländsk 
innebandy nu står sig starkare än någonsin. Han har varit 
ytterst delaktig i projekten med Allianshallen och IFU 
Arena som nu ger oss de bästa förutsättningarna i landet. 
Tack Bosse för allt du gjort för uppländsk innebandy 
genom åren!


Upplands Innebandyförbunds Silvertecken: 
Mats-Ola Hjelm, Frötuna IBF 
Christer Agerson, Frötuna IBF  
Tommy Agerson, Frötuna IBF 

Upplands Innebandyförbunds diplom: 
Mattias Hjelm, Frötuna IBF 

Upplands Innebandyförbunds Hederspris: 
Upplands Innebandyförbund hederspris tilldelas Stefan Forsman som under närmare 30 
säsonger tagit innebandy till en högre nivå. Forsman var med och grundade Storvreta IBK 1989 
och har under karriären vunnit 5 SM-guld som tränare, två med Haninge IBK och tre med 
Storvreta IBK. Forsman har även brunnit för att utveckla barn- och ungdomsinnebandy, något 
han gjort ex på innebandygymnasiet, SISU, som kursledare samt som ungdomsansvarig i 
Storvreta IBK. Vi tackar Stefan Forsman för denna period och önskar lycka till med dina nya 
uppdrag!
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UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND

BALANSRÄKNING 2017-2018 2016-2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier 0
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER 
Kortfristiga skulder 0 0
Leverantörsskulder
Upplupna sociala avgifter
Upplupna skatter
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

13 000
13 000

126 990 27 285
2 713 008 2 319 890

112 566 211 529
2 952 564 2 558 704

2 952 564 2 571 704

85 416 92 815
144 701 117 197

76 058 51 489
305 650 724 634
611 825 986 135

2 028 872 1 559 025
311 867 26 544

2 340 739 1 585 569

2 952 564 2 571 704
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UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND

RESULTATRÄKNING 2017-2018 2016-2017

INTÄKTER
Anmälningsavgifter
Föreningsavgifter
Anslag
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
Personalkostnader anställd personal
Personalkostnader, domare, kommittéer, styrelse mfl
Övriga rörelsekostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

AVSKRIVNINGAR

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter 0
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Bokslutsdispositioner 0

ÅRETS RESULTAT

2 316 825 2 094 800
94 000 100 000

309 023 270 533
2 249 260 2 303 119
4 969 108 4 768 452

1 229 770 1 101 390
2 329 014 2 335 231

627 068 431 732
469 741 434 501

1 766 1 054
4 657 359 4 303 908

311 749 464 544

13 000 13 000

298 749 451 544

13 118
13 118

311 867 451 544

425 000

311 867 26 544
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Upplands Innebandyföreningar = 63 st 
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 

Gottsunda IBF 	 	 	 Gårdskärs IBK 	 	 	 Hagunda IF 

Hagunda Legend IS 	 	 	 IBF Roslagsalliansen	 	 	 IBK Enhörningarna 

IBK Östhammar 	 	 	 IBS Nabla 	 	 	 	 IFK Dannemora/Ö 

IK Nordia 	 	 	 	 IK Sirius IBK 	 	 	 	 IS Saga 

Karlholms Gymnastik OIF 	 	 Lamadjurets AIBC 	 	 	 Livets Ord IF 

Loke IBK 	 	 	 	 Lokomotiv Grillby IBK 	 	 Marma SK 
Midas IBK 	 	 	 	 Morgongåva SK 	 	 	 Märsta IBS 

Rasbo IK 	 	 	 	 Rosersbergs IK 	 	 	 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 	 	 	 Upplands MIBF	 	 	 Uppsala IBK 

Uppsala Teknologer 	 	 	 Vaksala SK 	 	 	 	 Wåhla IBK 

Väddö IF 	 	 	 	 Västerlöfsta IBF 	 	 	 Älvkarleby IK 

Öregrunds IK 		 	 	 Örsundsbro IF		 	 	 Östra Aros IK 


Uppland Antal licenser 
2017-2018	 	 8 037 st	 (A-licens män 74%, kvinnor 26%)

	 	 	 	 	 (B-licens pojkar 67%, flickor 33%)


2016-2017	 	 7 953 st 	 (A-licens män 75%, kvinnor 25%) 

	 	 	 	 	 (B-licens pojkar 67%, flickor 33%)	 

	 	 

2015-2016	        ca 7 800 st	 (A-licens män 72%, kvinnor 28%)

	 	 	 	 	 (B-licens pojkar 68%, flickor 32%)


Det har spelats 4581 st matcher i alla möjliga olika serier i Uppland under säsongen.


Det spelades 231 st DM-matcher under säsongen.


Det spelades över 500 st matcher i knatteligan.


Skolmästerskapen var återigen en succé där det spelades 260 st matcher under två dagar.
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Sammanfattning av säsongen 2017/2018 

Säsongen 2017/2018 spelade tre uppländska lag i Superligan. FBC Uppsala bytte namn till IK 
Sirius FBC och deltog i damernas SSL där laget slutade sjua och därmed tog sig till slutspel. I 
kvartsfinal väntade seriesegrarna KAIS Mora IF, ett möte som KAIS vann i tre raka matcher. 
Närmast seger var Sirius i den tredje och sista matchen som avgjordes i sudden uppe i Mora. 


IK Sirius IBK slutade på nionde plats i herrarnas SSL och missade därmed slutspel för tredje året 
i rad. Prognosen i slutet av höstsäsongen var dock betydligt värre men efter en fin upphämtning 
räddade Sirius nytt kontrakt med bred marginal. 


Storvreta IBK gjorde en strålande säsong. Laget vann herrarnas SSL och Albin Sjögren vann 
poängligan. Laget gjorde för första gången någonsin över 200 mål i grundserien, nämligen fina 
249 mål vilket också är nytt SSL-rekord. 


I slutspelet fortsatte framgångarna, Helsingborg fick respass av efter fyra raka Storvretasegrar 
och därefter tog en magisk semifinalserie mot Mullsjö vid. Tuffa, täta matcher och riktiga 
målkalas. Mullsjö vann två matcher i sudden death men när semifinalserien var klar stod 
Storvreta i finalen med 4-2 i matcher.


I finalen i ett fullsatt Globen (13.590 pers) väntade Falun IBK. De båda finallagen har tillsammans 
vunnit åtta guld i rad och frågan var vilka som skulle nå sitt femte guld. Svaret blev Storvreta IBK 
som efter närmast prickfritt genomförd final kunde vinna med 6-2. Stefan Forsman som var med 
och startade Storvreta för nästan 30 år sedan fick därmed avsluta med flaggan i topp! 

I damernas östra allsvenska var Stenhagens KK nykomlingar. Laget fick en tung inledning på 
säsongen och sedan rullade det på. Totalt spelade Stenhagen till sig 13 poäng vilket betydde 
åttonde och sista plats i tabellen. Noterbart är att Hagundas fina publiksiffror höll i sig. Snittet 
landade på 489 vilket var bäst i hela serien! 


I herrarnas norra allsvenska var Hagunda IF det stora utropstecknet. Som nykomlingar i serien 
var laget tippat på nedflyttningsplats men efter en strålande säsongsinledning ledde laget länge 
tabellen innan Salem smet förbi på vårkanten. En finfin andraplats i tabellen ledde till SSL-kval 
där dock Djurgården var för starka. 


I damernas division 1 var Storvreta IBK fullständigt överlägsna. 24 raka segrar gav 72 poäng och 
full pott i tabellen. Tyvärr hade laget inte marginalerna på sin sida i kvalet till allsvenskan utan får 
ladda om för en ny säsong i damettan. Även Alunda IBF tog sig till allsvenskt kval men liksom för 
Storvreta slutade kvalet i moll. 


I herrarnas div 1 hade Alunda IBF en märklig säsong. Runt jul låg laget på nedflyttningsplats men 
efter jul förvandlades Alunda till en segermaskin som var ytterst nära allsvenskt kval! 
Rosersbergs IK var också nära kval men en snöplig förlust i sista omgången satte stopp för den 
drömmen. Rasbo IK mirakelräddade nytt kontrakt i slutsekunderna av säsongen medan 
Björklinge BK får ta nya tag i div 2.


Damernas division 2 var uppdelad i två serier. I D2A vann Arlanda IBK serien och kvalificerade 
sig därmed för kval upp till D1 GUD. I D2B spelades ett slutspel mellan de fyra högst placerade 
lagen. Vinnaren där blev, liksom i serien, IFK Dannemora/Österby. I kvalet mellan Arlanda IBK 
och IFK Dannemora/Österby vann de sistnämnda det första mötet med 5-4 men i returen i 
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Märsta visade Arlanda inga nerver utan kunde vända och vinna totalt med 12-8. Därmed spelar 
Arlanda IBK i D1 GUD kommande säsong. 


I herrarnas division 2 deltog fem uppländska lag. Vann serien gjorde IBK Uppsala Teknologer, en 
poäng före IBF Falun Ungdom. ”Tekno” är därmed klara för spel i herrettan kommande säsong. 
Övriga uppländska lag kom på den nedre halvan där Gottsunda IBF och SK Vide tar klivet ned till 
herrtrean. 


I herrarnas division 3 var det fyra lag som höjde sig över mängden. Det längsta strået drogs av 
IK Sirius FBC, med till H2 GUD följer också Lokomotiv Grillby IBK. 


I herrarnas division 4 vann Alunda IBF U serien, en poäng före Hagunda Legend IS. Med till H3 
följer också Rasbo IK U. 


I herrarnas division 5 vann Arlanda IBK serien i stor stil, hela 17 poäng skiljde till tvåan 
Stenhagens KK. Med till H4 hänger även Storvreta IBK U. 


I herrarnas division 6 fanns det två serien, i den västra sexan har Fjärdhundra SK inlett återtåget, 
med till H5 följer även IBS Nabla och Stenhagens KK U. I den östra sexan var Tobo/Örbyhus FF 
överlägsna med vinst i alla matcher förutom ett kryss. Även nystartade Löjte IBK och Midas IBK 
U följer med upp till H5. 

D1 GUD 

!  

D2A  

!  
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D2B 

!  

Pantamera DJ17/19 GUD 

!  

Pantamera F16 GUD 

!  

Pantamera Flickor röd div 1 

!  

Pantamera Flickor röd div 2 

!  
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Pantamera Flickor röd div 4 

!   

H2 GUD 

!  

H3  

!  
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H4  

!  

H5  

!  

H6 V 

!  

H6 Ö  

!  
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HJ17 GUD

!  

HJ17  

!  

Pantamera P16 GUD 

!  
 
Pantamera Pojkar röd div 1 

!  
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Pantamera Pojkar röd div 2/3 höst

!  

Pantamera Pojkar röd div 2 vår 

!  

Pantamera Pojkar röd div 3 vår 

!  

Pantamera Pojkar röd div 4 

�  
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Pantamera Pojkar röd div5 

!  

Pantamera Pojkar röd div 6 västra  

!  

Pantamera Pojkar röd div 6 östra  

!  

Pantamera Pojkar röd div 7  

!  
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Pantamera Pojkar röd div 8 västra  

!  

Pantamera Pojkar röd div 8 östra 

�  

  
  
Dessutom så arrangerades det tabellösa serier enligt följande; 

Pantamera Flickor blå 1 
Pantamera Flickor blå 2 
Pantamera Flickor blå 3 (pool) 
Pantamera Flickor blå 4 
Pantamera Flickor blå 5 (pool) 
Pantamera Flickor blå 6 (pool) 
Pantamera Flickor grön 1 (knatteligan) 
Pantamera Flickor grön 2 (knatteligan) 
Pantamera Pojkar blå 1 västra 
Pantamera Pojkar blå 1 östra 
Pantamera Pojkar blå 3 västra 
Pantamera Pojkar blå 3 östra 
Pantamera Pojkar blå 4 (pool) 
Pantamera Pojkar blå 5 
Pantamera Pojkar blå 6 (pool) 
Pantamera Pojkar blå 7 (pool) 
Pantamera Pojkar grön 2 (knatteligan) 
Pantamera Pojkar grön 3 (knatteligan) 
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