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Kanslichefen har ordet 
Upplands Innebandyförbund - på lika villkor! 

Efter att i 30 år varit verksam i Upplands Innebandyförbund, varav 25 år som anställt så kan jag 
blicka tillbaka och konstatera vilken resa jag har varit med om inom uppländsk innebandy. I 
början där man drog ihop några kompisar och började spela innebandy utan sarg, mobila 
målburar i små gymnastikhallar bara för att det är roligt till dagens stora publika arrangemang. 

Starten av förbundet 1987 med unga personer som drevs av att vilja börja spela innebandy i 
organiserad form. Man visste inte riktigt hur man skulle göra, men man gjorde det och 
efterfrågan var enorm, stort tack till kanslichef Christina Gullström på Upplands Idrottsförbund 
för all hjälp på vägen. 

Vi växte så det knakade med antal spelande lag och i och med det så ökande även efterfrågan 
på en fungerande organisation, från ett kansli i Klas Petterssons pojkrum till ett kansli på 
idrottens hus med anställd personal. Arne Nordesjö var den ordförande som gjorde om 
organisationen från växtvärk till en väl fungerande arbetsgivare, tack för det Arne.

År 1993 bildades Uppsala Innebandyallians för att kunna påverka kommunen gemensamt för 
bättre förutsättning och förhoppningsvis en egen anläggning med bara innebandy. Resultatet 6 
år senare blev Allianshallen verklighet med tre planer på ett och samma ställe. Idag har vi vårt 
flaggskepp IFU Arena (årets arena 2018) som har satt en helt ny nivå på förutsättningar för 
innebandy i uppland som inte finns någon annanstans i Sverige. Vi får inte glömma bort att vara 
stolta och tacksamma för denna unika möjlighet som tagit uppländsk innebandy till där vi är 
idag.


Några av många roliga utmaningar i framtiden 
Fler i organisationen 
Upplands Innebandyförbund har under några år mer förvaltats än utvecklats och vi vill nu ta 
krafttag för att bli fler, få mer energi och sjösätta fler idéer och visioner tillsammans med fler 
människor.

  

Fler kvinnor inom uppländsk innebandy ligger högt upp på vår agenda, det finns väldigt många 
kompetenta och drivande kvinnor som vi vill är med och påverkar framtiden för uppländsk 
innebandy. 


Parainnebandy för personer med funktionsnedsättning skall erbjudas att delta och spela 
innebandy med samma förutsättningar och vara fullt likställd med övriga verksamhet på alla 
plan.


För alla, utveckla och skapa former för nya och gamla målgrupper att spela innebandy bara för 
att det är roligt, och på mina egna villkor.


Stort tack till personalen, Simon för ditt jobb med alla serier och tävlingar. Olle och Jan för ert 
tålamod vid domartillsättningen. Johan för alla erbjudna utbildningar, tematräffar och 
utvecklingsforum. Michaela som arbetar med utveckling och innebandy för alla överallt.


Alla som vill spela innebandy skall erbjudas det.


Johnny Johansson, kanslichef 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 2018/19 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 10 styrelsemöten och 3 konferenser under säsongen. 

Mötena har haft olika fokusområden utifrån planeringskalendariet.


Styrelsens sammansättning 
Dan Back, ordförande		 	 	 Linnea Aveholt, vice ordförande

Christina Gullström, kassör	 	 	 Lars-Olov Lundgren, ledamot

Bo Grängsjö, ledamot		 	 	 Annica Gullin-Caspersen, ledamot

Sara Eriksson, ledamot	 	 	 Arvid Englund, ledamot

Ulrika Backlund, ledamot	 	 	 Johnny Johansson (adjungerad)


Verkställande Utskott 
Dan Back	 	 	 	 	 Linnea Aveholt

Christina Gullström	 	 	 	 Johnny Johansson (adjungerad)


Valberedning 
Bengt Hellström	 	 	 	 Magdalena Danielsson

Tobias Ridderström	 	 	 	 Anders Murman (stöd i valberedningsarbetet)


Revisorer 
Lars Bergman		 	 	 	 Anders Edward


Kansli 
Johnny Johansson, kanslichef	 	 Johan Good, utvecklingskonsulent

Simon Andrén, tävlingskonsulent	 	 Olle Isacsson, domarkonsulent	 	 

Jan-Olov Cederholm, domarkonsulent	 Michaela Pålsson, utvecklingskonsulent


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	 	 Euro Floorball Tour
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Ekonomisk berättelse 
På årsmötet 2018-05-29 presenterade styrelsen en underbalanserad budget på 100 680 kronor. 
Till detta fick styrelsen även årsmötets godkännande. Slutresultatet för verksamheten 2018-2019 
utvisar ett överskott på 1 887 kronor. Inga reservationer eller bokslutsdispositioner har gjorts 
under räkenskapsåret. Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 1 887:13 kronor överföres i 
ny räkning. I övrigt hänvisas till presenterad Balans- och Resultaträkning.


Förbundsutveckling 
Under säsongen 2017/18 så deltog styrelsen och kansliet i en stor utvecklingssatsning ”Allas rätt 
att vara med”. Säsongen 2018/19 så har arbetet fortsatt på egen hand vilket har lett till att vi 
inför kommande säsong är redo att sjösätta en helt ny organisation med ett nytt sätt att arbeta 
med Uppländsk Innebandy.


Projektet #på lika villkor - säsong 2 
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.  


Under säsongen har vi genomfört två forumträffar där vi 
bjudit in representanter med olika roller från uppländska 
innebandyföreningar. De deltagare som varit med under 
träffarna har varit positivt inställda till projektet och ser 
mer än gärna en fortsättning under kommande säsong.


Upplands Trilogin 
Parainnebandy är vår senaste satsning som vi har genomfört 
tillsammans med Storvreta IBK och Fyrisgården för att 
inkludera och ge fler möjligheten att spela innebandy i 
Uppland. I och med spelformen 3vs3 så har Upplands Trilogin 
blivit en succé med många lag och deltagare. Nu fortsätter vi 
att inspirera föreningar att skapa verksamhet för målgruppen 
så att fler får möjlighet att känna glädjen på innebandyplanen.




Samsyn 
Barn och ungdomar ska inte tvingas att välja idrott. Under 
säsongen 2018/19 så har projektet fortlöpt med ett gemensamt 
mål - att få fler att idrotta längre. Projektet heter Samsyn och 
deltagande idrotter i Uppland är innebandy, fotboll, handboll, 
bandy och ishockey.
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Knatteligan 
Från 500 matcher säsongen 17/18 till 1200 matcher under säsongen 18/19, vilken tillväxt av vår 
nya spelform för de yngsta. Mindre plan och anpassad målbur för målvakten gillas av både 
spelare, ledare och publik. Fördelen med spelformen 3vs3 är att det utvecklar spelarens teknik 
och speluppfattning och planen blir proportionerligt rätt för spelaren. Behovet av stora 
spelartrupper försvinner vilket skapar möjlighet för flera att anmäla lag där alla får spela. 
Knatteligan är här för att stanna.


Nytt utbildningsmaterial filmat i Uppland 
Under säsongen så har vi tillsammans med Svenska 
Innebandyförbundet och SISU Idrottsböcker producerat 
utbildningsmaterialet till de kommande ledar/
domarutbildningarna. Vi har under totalt 5 heldagar filmat 
material i IFU Arena som nu produceras till 
utbildningsportalen. Föreningar som medverkat är 
Almunge IK, Stenhagens KK, Björklinge BK, FBC 
Uppsala Ungdom, IS Saga, Storvreta IBK, IK Sirius IBK, 
Hagunda IF samt elever från Innebandygymnasiet i Uppsala.




Sweden Floorball Youth Camp - 2018 
För fjärde året i rad genomfördes innebandylägret Sweden 
Floorball Youth Camp i Uppsala. I år hade vi deltagarrekord med 
hela 330st ungdomar från hela Sverige på plats. Deltagarna 
bodde på Celsiusskolan och all innebandy spelades i IFU Arena.




EFT - Euro Floorball Tour 2018

Under några dagar i oktober så genomförde Upplands 
Innebandyförbund EFT tillsammans med Destination Uppsala, IFU 
Arena, Hagunda IF och Svenska Innebandyförbundet för herrar i 
Uppsala. Det blev en riktig succé, där matchen mellan Sverige och Finland spelades inför en 
kokande publik (2614st), nytt publikrekord för en landslagsmatch i Sverige, det var dessutom 
den 300:e landslagsmatchen som herrlandslaget spelade, att matchen dessutom vanns med 5-1 
var ju självklart en bonus. 
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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 46 ledarutbildningar fördelat på 
11 st grundutbildningar, 19 st människan, 8 st temautbildningar samt 8 st målvaktsutbildningar. 


Totalt har det utbildats 257 st ledare inom uppländsk innebandy. 

Vi har även haft ett utbyte med Ålands Innebandyförbund där vi genomfört 
2st grundutbildningar för åländska ledare. 



SIU i praktiken

Under säsongen har vi även genomfört vår nya satsning ”SIU i 
praktiken”. I den satsningen så har vi idag 15 st aktiva föreningar 
där vi varit ute och träffat ledare på hemmaplan för att jobba 
praktiskt med SIU modellen. Vi har i det arbetet tagit fram ett 
antal praktiska övningar hur man använder SIU modellen i sin 
dagliga verksamhet.


Tävlingskommittén 
Lars-Olov Lundgren, ordförande	 	 	 Mattias Hjelm (t.o.m 25/8)	 	 	 	
Dan Back (fr.o.m 26/8)	 	 	 	 Anders Ståhlberg (t.o.m. 25/8)	 	 	
Arvid Englund (fr.o.m 26/8) 	 	 	 	 Roger Häggkvist (t.o.m. 25/8)	 	 	
Sara Eriksson (fr.o.m 26/8)	 	 	 	 Simon Andrén (adjungerad) 
 
Under säsongen 2018/2019 har tävlingskommittén haft en träff med ledare från våra yngre lag 
som spelar i Knatteligan och på blå nivå. Svenska Innebandyförbundet arbetar för att införa ett 
nationellt system för hur man spelar innebandy i olika åldrar och våra ledare gav viktig input som 
vi i sin tur fört vidare till Svenska Innebandyförbundet. 
 
Vi har också haft en träff med ledare från våra föreningars herrlag. Detta möte gav oss värdefull 
information kring hur våra föreningar ser på serieupplägg och regler på herrsidan. Mycket talar 
för att vi redan till kommande säsong kan införa ett par av de förslag som kom upp på mötet 
samt till säsongen 2020/2021 kan ha ett nytt system på plats för H2 GUD. 
 
Det är beslutat att vi under kommande säsong skall genomföra serieträffar för alla lag på röd 
nivå. Där kan lagen i samband med serieanmälan få möjlighet att prata ihop sig och se till att vi 
får till så bra och jämna serier som möjligt. Även en träff med våra damföreningar står på 
agendan. Det är också beslutat att vi till hösten kommer att arrangera en lokal tävlingskonferens 
där alla uppländska föreningar välkomnas för att diskutera och se över våra olika regelverk. 
Tanken är att denna konferens ska bli årlig.
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DM - Bäst i Uppland!  
Även säsongen 2018/19 spelades DM för junior och senior 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 	 	 Björklinge BK - Livets Ord IF	 	 	 7 - 2

Herr Lilla DM Stenhagens KK - IBK Uppsala Teknologer U	 5 - 4

Dam 	 	 Hagunda IF - IK Sirius IBK	 	 	 	 2 - 0

Herr junior Alunda IBF - Arlanda IBK	 	 	 	 8 - 4

Dam junior 	 IK Sirius IBK - Rasbo IK/Almunge IK 	 	 3 - 2 (sudden)


DM - Ungdom! 
DM - Ungdom 2018/19 genomfördes i IFU-Arena under en helg i slutet 
av mars och det spelades totalt 98 st ungdomsmatcher. Det blev en 
fantastisk helg med innebandy på fem planer under 4 dagar. Vi som var 
där fick uppleva ett fantastiskt arrangemang. Finalerna spelades enligt 
följande;

 
Flickor 1	 Almunge IK/Rasbo IK - Björklinge BK 	 0 - 5 
Flickor 2 IS Saga/SK Vide – Vaksala SK	 	 3 - 0 
Flickor 3 Vaksala SK – IK Sirius IBK	 	 	 2 - 1 
Flickor 5 IBK Östhammar – Frötuna IBF	 	 3 - 2 (straffar) 
 
Pojkar 1 Alunda IBF – Örsundsbro IF 8 - 2 och 5 - 0 (Bäst av två finaler) 
Pojkar 3	 Enköpings IBK/Nordia IK – IK Sirius FBC	 3 - 8 
Pojkar 4 IS Saga – Alunda IBF		 	 	 15 - 1

Pojkar 5 FBC Uppsala Ungdom – IK Sirius IBK	 5 - 2




3vs3 
Det var en riktig innebandyfest som vi fick uppleva en 
fredagkväll 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. 3vs3 genomfördes i tre 
klasser och de som tog hem segern i respektive final var;


Herr - Livets Ord IF  
Dam - Livets Ord IF  
Dam junior - Storvreta IBK
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Domarkommittén 
Arvid Englund, ordförande	 	 	 	 Rohnny Åhman

Michaela Pålsson	 	 	 	 	 Andreas Svensson

Thomas Tanskanen	 	 	 	 	 Olle Isacsson (adjungerad)

	 	 	 	 

Under säsongen 2018/19 har det gjorts ett 40-tal domarobservationer för att utveckla den 
uppländska domarkåren. Vi har även genomfört ett stort antal coachningar av nybörjardomare 
både i seriespelet och under Storvretacupen. Upplands Innebandyförbund tillsatta denna säsong 
alla matcher i Storvretacupen där det under cupen kontinuerligt coachades domarpar. Storvreta 
IBK var mycket nöjda med uppdragets genomförande som gjordes under cupen och en 
fortsättning planeras till kommande säsong.


Domarkommittén har haft 8st protokollförda möten under säsongen. Ett stort antal 
domarärenden har behandlats under dessa möten.


Domarutbildningarna som genomförts är Temakurs/Gu3 som arrangerades på Åland före säsong 
och Licens/Gu2/Nybörjarkurser i IFU Arena. Det genomfördes även nybörjarkurser i Björklinge, 
Alunda, Rosersberg och Östhammar. Totalt har 198 domare utbildats under 13 tillfällen, vilket är 
en ökning med 27% mot föregående säsong.
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Distriktslags SM 2018 - F16 
Ännu en rolig långhelg med innebandy, denna gång i Gävle är 
genomförd och för Upplands F16 blev det en pallplats och 
bronspeng! Obesegrade ända fram till semifinalen där 
Stockholm blev en för svår nöt att knäcka. Med 20 mål och 
endast 5 insläppta i grundspelet! Ella Hjortshagen imponerade 
stort i mål under turneringen. Bästa poängplockare för Uppland 
blev Linnea Hammar med sina 11 poäng. För 8 poäng stod 
också duon Elin Högberg och Emma Åsberg. Invalda i All Star Team blev Linnea Hammar och 
Ella Hjortshagen. Ledarstaben bestod av Johan Holmin, Jenny Arpe & Fredrik Hermodsson.


Spelare: 
Elin Höglund – Almunge IK 	 	 	 	 Ella Hjortshagen – Alunda IBF 
Elsa Rohlin – Storvreta IBK 	 	 	 	 Elvira Danielsson – Almunge IK  
Emma Löfberg – Alunda IBF	 	 	 	 Emma Åsberg – IK Sirius IBK 
Felicia Christoffersen – Sigtuna IF 	 	 	 Felicia Swedén – IK Sirius IBK 
Frida Ågren – IK Sirius IBK	 	 	 	 Hanna Geifalk – IK Sirius IBK  
Isa Lunneborg – Almunge IK	 	 	 	 Julia Falk – Almunge IK  
Linnéa Hammar – RIG Umeå		 	 	 Lisa Åkerfelt – Björklinge BK 
Maja Kruse – Arlanda IBK	 	 	 	 Maja Olsson – IK Sirius IBK  
Signe Lidén – KAIS Mora	 	 	 	 Telma Carlsson – IK Sirius IBK 
Tilda Strandell – Almunge IK


Distriktslags SM 2018 - P16 
Även killarna lyckades knipa en pallplats och även här i valören 
brons! Efter 2 segrar och 2 förluster i grundspel. I slutspelet stod 
man för en kanoninsats mot Västergötland  innan Östergötland 
lyckades besegra de uppländska grabbarna. Bästa 
poängplockare blev Axel Backström med sina 8 poäng. Även 
Albin Schulat och Melvin Alm levererade en del poäng, 5 
respektive 4 poäng. Emil Lindblom imponerade stort i mål under 
turneringen. Ledarstaben bestod av Tobias Andersson, Selma Frykholm & Martin Dahlberg	.


Spelare:	 

Albin Schulat – Arlanda IBK	 	 	 	 Axel Backström – Storvreta IBK 
Benjamin Hafdell – Storvreta IBK	 	 	 Emil Lindblom – Storvreta IBK 
Filip Öhrstedt – SK Vide	 	 	 	 Fredrik Neu – Stenhagen KK 
Hampus Bergholm – Alunda IBK 	 	 	 Hampus Nilsson – Arlanda IBK 
Kalle Enqvist – Storvreta IBK		 	 	 Linus Malm – IK Sirius FBC  
Ludvig Kaneberg – Storvreta IBK	 	 	 Ludvig Lindhe – Storvreta IBK 
Melvin Alm – Storvreta IBK	 	 	 	 Olle Hedfors – Storvreta IBK 
Oskar Eriksson – Arlanda IBK	 	 	 Per Andersson – Stenhagen KK 
Rasmus Grönvik – Rasbo IK	 	 	 	 Ruben Pettersson – Stenhagen KK 
Simon Alm – Storvreta IBK


Med på resan till Umeå var även sjukvårdare Viktor Eklund, lagledare Elvira Andersson, 
överledarna Johan Good och Bo Grängsjö. 
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Årets utmärkelser 

Årets Innebandyprofil 
Nikola ”Nicko” Marincic tilldelas utmärkelsen årets innebandyprofil 2018/19. Nickos 
kännetecken är hans stora engagemang av att ideellt driva utvecklingen av Hagunda IF och 
uppländsk innebandy framåt. Spelaren är alltid i fokus och Nicko skapar det bästa 
förutsättningarna för spelarnas utveckling. 

Nicko har en stark personlighet och han har genom åren varit omtyckt som spelare, tränare och 
tidigare domare. Nicko har alltid sitt hjärta i Hagunda IF och han har ett hjärta av guld.


Årets ledare 
Martin Dahlberg är en kompetent och driven ledare som ledde Björklinge BKs herrlag genom H2 
GUD utan en enda förlust. Var dessutom ledare för upplands P16 distriktslag som gjorde en 
stark turnering och kom hem med en bronsmedalj! 

Årets ledare 2018/2019 är Martin Dahlberg! 

Årets förening 
Priset tilldelas Hagunda IF som under många säsonger målmedvetet byggt upp sin förening. 
Föreningen har sina rötter i Vänge där ungdomslagen frodas men de har också ett framstående 
herrlag som är på god väg att kvala sig upp till Superligan. Herrlaget har en trogen 
supporterskara och Hagunda vann publikligan i den norra allsvenskan i stor stil. 

Årets förening 2018/2019 är Hagunda IF!

 
Årets domarpar 
Paret har under säsongen gått från klarhet till klarhet. Trots sin unga ålder så har paret under den 
gångna säsongen etablerat sig i senior- och juniorserierna och utvecklats mycket som par. En 
god kommunikation med spelare och ledare, god spelförståelse och goda föredömen vid sidan 
av planen. 

Årets domarpar säsongen 2018/2019 är Erik Andersson och Felix Pettersson!


Årets damspelare 
Jonna Vuontisvaara har varit tongivande i D1-seriesegrarna Alunda IBF som just nu kvalar till 
allsvenskan. Är bäst i den offensiva zonen med sin fina känsla för spelet och ypperliga teknik. 
Målskytt av klass. 

Årets damspelare 2018/2019 är Jonna Vuontisvaara!


Årets herrspelare 
Carl Svedare är en viktig kugge i Björklinges förstafemma och numera även lagkapten. Starkt 
bidragande i föreningens avancemang till ettan. 

Årets herrspelare 2018/2019 är Carl Svedare!

 
Årets paraidrottare  
Som den sanna lagspelare hon är så bidrar hon med positivitet, peppande och kämparglöd. Lina 
har viljan att köra 110% på både träningar och matcher, en riktig krigare. I hennes retentioner 
från nästan varje sammandrag hyllar hon både sina lagkompisar och sina motståndare. Linna 
Moberg ÄR laget före jaget! 

Årets paraidrottare säsongen 2018/1019 är Lina Moberg, Storvreta IBK!
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Årets paraidrottare  
Att ge upp och sluta springa är inget alternativ för Olle Skage, ständigt på jakt efter bollen och 
jobbar stenhårt i varje byte. Både på och utanför planen har Olle ständigt peppat sina 
medspelare och har med sin positiva energi spridit en god stämning. När någon behöver några 
stöttande ord eller beröm så är Olle alltid först fram. 

Årets paraidrottare säsongen 2018/2019 är Olle Skage, Fyrisgården IK!


Årets stjärnskott 
Ella Hjortshagen utsågs till turneringens bästa målvakt under distriktslags-SM där Upplands 
F16-lag erövrade en bronsmedalj. Utöver detta har hon spelat stabilt hela säsongen i Alunda IBF. 
 Årets stjärnskott säsongen 2018/2019 är Ella Hjortshagen!


Årets stjärnskott 
Emil Lindblom kan se tillbaka på en strålande säsong. Starka insatser i klubblaget Storvreta IBK 
och imponerade stort i Upplands distriktslag där Uppland vann en bronsmedalj. 

Årets stjärnskott säsongen 2018/2019 är Emil Lindblom!


Årets domarkomet 
Vendela Eklund har under säsongen tagit sig an sina uppdrag på ett föredömligt sätt. Lovorden 
kring henne har florerat både på och utanför planen. Hon visar ett stort engagemang när hon 
dömer sina matcher som för med sig en tillit hos spelarna hon dömer. Hon utvecklar inte bara sig 
själv utan utvecklar även ungdomarna som hon dömer vilket är ett kvitto på ett bra 
matchledarskap. 

Årets domarkomet säsongen 2018/2019 är Vendela Eklund!


Årets domarkomet  
Trots att Robin Rosendal bara har varit domare i två säsonger visar han prov på stort mod och 
lugn i sitt matchledarskap. Självsäkerheten och tydligheten i hans agerande skapar en bra 
atmosfär kring matcharenan och matchen. Han har under säsongen tagit sig an seniormatcher 
såsom juniormatcher på ett föredömligt sätt. Och med en spikrak utvecklingskurva så ser 
framtiden väldigt ljus för honom. 

Årets domarkomet säsongen 2018/2019 är Robin Rosendal! 

Upplands Innebandyförbunds diplom: 
Mattias Tidare, Frötuna IBF 

POÄNGLIGAVINNARE  
H3 	 	 Peter Berlin            	 	 Loke IBK                     	 57 p 
H4	 Daniel Eklund          	 	 Arlanda IBK                     	 80 p 
H5 	 	 Tobias Wenngren 	 	 IS Saga U         	 	 56 p 
H6V 	 	 Carl Svanberg         	 	 Livets Ord IF                     	 68 p 
H6Ö 	 	 Jonas Uddhammar 	 	 Nyby IBK          	 	 67 p 
D2 	 	 Louise Andersson 	 	 Enköpings IBK	 	 41 p  
D2 	 	 Ida Andersson-Weidenberg 	 Björklinge BK   	 	 41 p 
D3 Jessica Karlsson 	 	 IBF Roslagsalliansen	 	 38 p 
F16 GUD 	 Juni Söderqvist   	 	 Almunge IK/Rasbo IK            	47 p 
HJ GUD 	 Filip Dahl	 	 	 IK Sirius IBK/FBC            	 44 p 
HJ  	 	 Albin Schulat     	 	 Arlanda IBK          	 	 34 p
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UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND

RESULTATRÄKNING 2018-2019 2017-2018

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 0

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Bokslutsdispositioner 0 0

ÅRETS RESULTAT

2 480 750 2 316 825
88 000 94 000

332 975 309 023
2 268 006 2 249 260
5 169 731 4 969 108

1 323 395 1 229 770
2 837 242 2 329 014

598 617 627 068
432 752 469 741

1 199 1 766
5 193 205 4 657 359

23 474 311 749

13 000

23 474 298 749

25 361 13 118
13 118

1 887 311 867

1 887 311 867

UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND

BALANSRÄKNING 2018-2019 2017-2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 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

98 217 126 990
2 613 369 2 713 008

269 283 112 566
2 980 869 2 952 564

2 980 869 2 952 564

47 774 85 416
141 339 144 701

75 215 76 058
373 915 305 650
638 243 611 825

2 340 739 2 028 872
1 887 311 867

2 342 626 2 340 739

2 980 869 2 952 564
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Upplands Innebandyföreningar = 55 st 
Almunge IK 	 	 	 	 Alunda IBF 	 	 	 	 Arlanda IBK 	 	 	
Björklinge BK	 	 	 	 Bålsta FBC 	 	 	 	 Bälinge IF 	 	 	
Enköpings IBK 	 	 	 FBC Uppsala Ungdom	 	 Fjärdhundra SK 	 	
Frötuna IBF 	 	 	 	 Funbo IF 	 	 	 	 Fyrislunds BK 		 	
Föreningen Fyrisgården	 	 Gottsunda IBF 	 	 	 Gårdskärs IBK *	 	
Hagunda IF 	 	 	 	 Hagunda Legend IS 	 	 	 Hamnstaden Hallstavik 
IBF Roslagsalliansen	 	 	 IBK Uppsala Teknologer	 	 IBK Östhammar 	 	
IBS Nabla 	 	 	 	 IFK Dannemora/Ö 	 	 	 IK Nordia 	 	 	
IK Sirius FBC	 	 	 	 IK Sirius IBK	 	 	 	 IS Saga 

Karlholms Gymnastik OIF *	 	 Livets Ord IF 	 	 	 	 Loke IBK 	 	 	
Lokomotiv Grillby IBK 	 	 Löfte IBK	 	 	 	 Midas IBK 	 	 	
Märsta IBS *	 	 	 	 Nyby IBK	 	 	 	 Rasbo IK 	 	 	
Rosersbergs IK 	 	 	 Sigtuna IF IBK *	 	 	 SK Vide 	 	 	
Skutskärs IBK *	 	 	 Stenhagens KK 	 	 	 Storvreta AIK 		 	
Storvreta IBK 		 	 	 Södra Trögds IK 	 	 	 Tierp IBK 	 	 	
Tobo/Örbyhus FF 	 	 	 Upplands MIBF 	 	 	 Vaksala SK 	 	 	
Wåhla IBK 	 	 	 	 Väddö IF 	 	 	 	 Västerlöfsta IBF 	 	
Älvkarleby IK *		 	 	 Örsundsbro IBF	 	 	 Örsundsbro IF		 	
Östra Aros IK 


* tillhör Uppland men spelar i andra distrikt


Uppland Antal licenser 
2018/19	 	 7629 st	 	 (A-licens män 74%, kvinnor 26%)

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


Det har spelats 5143 st matcher i olika serier i Uppland under säsongen.


Det spelades 238 st DM-matcher under säsongen.


Det spelades över 1200 st matcher i knatteligan.


Upplands trilogin spelade totalt 50st matcher under säsongen.


Skolmästerskapen var återigen en succé där det spelades 235 st matcher under två dagar.
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Sammanfattning av säsongen 2018/2019 
Säsongen 2018/2019 spelade tre uppländska lag i Superligan. IK Sirius FBC inledde svagt och 
låg länge i botten av tabellen men efter en uppryckning under våren slutade laget på tionde 
plats, hela elva poäng från nedflyttning och endast sex poäng från slutspelsplats. 
 
IK Sirius IBK slutade på åttonde plats i herrarnas SSL, endast två poäng från Dalen på plats fem. 
Storvreta IBK fortsatte att imponera och slog nytt poängrekord i superligan med sina 80 poäng. 
Som seriesegrare fick Storvreta IBK välja motstånd i kvartsfinalen och valet föll på IK Sirius IBK 
vilket innebär att Uppland fick sitt första slutspelsderby genom tiderna. I kvartsfinalserien var 
Storvreta IBK lite bättre på allt och vann i fyra raka matcher inför storpublik.


För Storvreta fortsatte slutspelet med en semifinalserie mot Dalen. Dalen knep match 3 men då 
Storvreta redan vunnit match 1 och 2 samt sedan även vann match 4 var det upplagt för 
avancemang på hemmaplan i match 5. Storvreta kom ut som hungriga vargar och gjorde 9-0 på 
en kvart mot ett lamslaget Dalen. Storvreta klara för final alltså!


I finalen möttes återigen årens två giganter 
Storvreta och Falun. Lagen har tillsammans vunnit 
tio raka gold med start 2010 och frågan var om 
Storvreta skulle ta sitt sjätte guld eller om Falun 
skulle ta sitt femte guld. Svaret på den frågan 
luktade Dalarna till en början då Falun ledde med 
3-0. Storvretas Jesper Berggren gjorde sin sista 
match på elitnivå och när han tryckte dit ett 
patenterat slagskott inleddes en sällan skådad 
finalvändning. Fem raka mål av Storvreta vände på steken och Storvreta kunde fira igen!


I herrarnas norra allsvenska gick Hagunda IF åter till Play Off efter att ha slutat på tredje plats i 
tabellen. Play Off till Superligan tog vid och efter två raka segrar mot Salems IF väntade Warberg 
i bäst av fem matcher om en plats i Superligan. 
 
Play off 2 mot Warberg måste vara en av de mest dramatiska kval som spelats. Favoriterna 
Warberg vann första matchen men Hagunda la beslag på match 2 och 3 och fick därmed 
möjlighet att avgöra på hemmaplan på skärtorsdagen. Över 2000 personer i publiken fick dock 
se Warberg vinna med uddamålet och en sista och avgörande match väntade därmed i Varberg. 
Här gick Hagunda upp i ledning med 1-3 i slutperioden men Warberg kom tillbaka och kunde 
vända och vinna med 4-3. 
 
I damernas division 1 vann Alunda IBF serien, fyra poäng före Storvreta IBK. Båda dessa lag fick 
spela Play Off för en plats i Allsvenskan. Alunda vann över AIK i det första dubbelmötet och fick 
därefter Älvsjö i steg två. Storvreta IBK vann över Tyresö/Trollbäcken i det första dubbelmötet 
och mötte därefter Arboga om en plats i Allsvenskan.


Play off blev mycket lyckat för Storvreta som enkelt besegrade Arboga med 9-1 på bortaplan. 
Slagläge inför returen alltså och även den slutade med Storvretaseger (6-2) vilket innebär att 
Storvreta spelar i Allsvenskan kommande säsong.
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Även Alunda IBF kvalificerade sig för Allsvenskan. Tung förlust med 2-6 hemma mot Älvsjö 
följdes upp med en fin bortamatch som vanns med 5-s. Total förlust med ett mål alltså men då 
de två bästa förlorarna i play off också gick upp kunde Alunda fira! 
 
Stenhagens KK, Hagunda IF, IK Sirius IBK och Arlanda IBK hängde kvar i D1-serien. 
 
I herrarnas div 1 blev nykomlingarna IBK Uppsala Teknologer bästa uppländska lag. Laget 
slutade trea i tabellen och fick därmed spela Play Off för en plats i Allsvenskan. Överlägsna 
seriesegrarna Täby FBC valde Uppsala Teknologer men höll på att få ångra sitt val då 
Teknologerna var ytterst nära att slå ut Täby. En magisk seger på hemmaplan och avgörande i 
slutminuten av match 3 gjorde att Teknologerna föll med flaggan i topp.

 
I damernas division 2 var Björklinge BK tillbaka i finrummet med en ny generation spelare och 
laget vann till och med serien, fyra poäng före IBK Uppsala Teknologer. Björklinge BK tar därmed 
klivet upp till damernas division 1. IBK Teknologer fick vänta ett par nervösa veckor på hur det 
skull för Storvreta och Alunda i kvalet till Allsvenskan och när båda dessa lag gick upp blev det 
en ledig plats i D1 GUD även för Teknologerna.

 
I damernas division 3 var nystartade Livets Ord IF tillbaka med ett damlag och de vann serien i 
stor stil, fem poäng före Arlanda IBK U och tolv poäng för VÅSC från Åland.

 
I herrarnas division 2 deltog fem uppländska lag. Vann serien gjorde Björklinge BK, hela tolv 
poäng före unga IK Sirius FBC. Båda dessa lagen till herrettan. Lokomotiv Grillby IBK var nära 
kvalplatsen till ettan medan IBK Östhammar och Livets Ord IF hängde kvar i serien. 
 
I herrarnas division 3 vann Loke IBK i stor stil efter 18 matcher utan förlust. Platsen i H2 GUD 
gick dock till Midas IBK som slutade på fjärde plats eftersom lagen före inte ville, (Loke och 
Roslagsalliansen) eller fick, (Rasbo IK U) gå upp. 
 
I herrarnas division 4 var det fyra nykomlingar på de fyra första platserna. Arlanda IBK, Storvreta 
IBK U och Stenhagens KK tar plats i herrtrean medan IBK Uppsala Teknologer U får vänta på en 
ev urdragning högre upp. 
 
I herrarnas division 5 vann Tobo/Örbyhus FF serien, hela tolv poäng före Väddö IF. TÖFF spelade 
ihop 68 poäng på sina 24 matcher och radade upp 22 segrar och två kryss. Med till herrfyran 
följer Väddö IF, Stenhagens KK U, Fyrislunds BK och Midas IBK U. 
 
I herrarnas division 6 fanns det två serier där lagen mötte lagen i den egna serien i dubbelmöten 
samt lagen i den andra serien i enkelmöten. I den västra sexan vann Livets Ord IF U och i den 
östra serien IBK Uppsala Teknologer Legends. Med till herrfemman följer även SK Vide och 
Arlanda IBK U, Rasbo IK Legends samt Nyby IBK. 

Verksamhetsberättelse 2018/19 �16



Upplands Innebandyförbund 2018/19

TABELLER 
 
D1 GUD 

  
 
D2 

  

D3 

  
 
Pantamera DJ GUD 

  
 

Verksamhetsberättelse 2018/19 �17



Upplands Innebandyförbund 2018/19

Pantamera Flickor F16 GUD 

   
 
Pantamera Flickor röd div 1 

  
 
Pantamera Flickor röd div 2 

  

Pantamera Flickor röd div 3 
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Pantamera Flickor röd div 4 

  
 
H2 GUD 

  
 

H3 

  
 
H4 
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H5 

  
 
H6V 

  
 
H6Ö 

  
 
Pantamera HJ17 
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Pantamera HJ GUD 

  

Pantamera P16 GUD 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 1 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 2V 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 2Ö 
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Pantamera Pojkar röd div 3  

  
 
Pantamera Pojkar röd div 4V 

  
Pantamera Pojkar röd div 4Ö 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 6 västra 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 6 östra 
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Pantamera Pojkar röd div 7 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 8 västra 

  
 
Pantamera Pojkar röd div 8 östra 

  

Dessutom så arrangerades tabellösa serier enligt följande; 

Knatteligan Flickor grön 1

Knatteligan Flickor grön 2

Knatteligan Pojkar grön 1

Knatteligan Pojkar grön 2

Knatteligan Pojkar grön 3

Pantamera Flickor blå 1

Pantamera Flickor blå 2

Pantamera Flickor blå 3

Pantamera Pojkar blå 1V

Pantamera Pojkar blå 1Ö

Pantamera Pojkar blå 2V

Pantamera Pojkar blå 2Ö

Pantamera Pojkar blå 4

Pantamera Pojkar blå 5 pool
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Nikola ”Nicko” Marincic
tilldelas nomineringen årets innebandyprofil 18/19.

Nickos kännetecken är hans stora engagemang av att ideellt driva utvecklingen av Hagunda IF och 
uppländsk innebandy framåt. Spelaren är alltid i focus och Nicko skapar det bästa förutsättningarna för 

spelarens utveckling.

 Nicko har en stark personlighet och han har genom åren varit omtyckt som spelare, tränare och  
tidigare domare. Nicko har alltid haft sitt hjärta i Hagunda IF och han har ett hjärta av guld.

Dan Back, ordförande 


