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Välkomnande 

Vi välkomnar 
alla. Vi bryr oss i 

människors 
utveckling 

Passionerade 

Vi brinner för vår 
sport. Vi är stolta 

över att gå vår 
egen väg. Vi gör 

skillnad. 

Modiga 

Vi gillar 
förändringar. Vi 
vågar testa nya 

idéer  

Öppna.  

Vi lyssnar på 
unga 
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Förord  

Glädjande för denna säsong är att vi har blivit fler i vår organisation. Med fler 
kommittéer så har vi fått in ny energi och kunskap vilket tar oss framåt i utvecklingen 
av uppländsk innebandy tillsammans.  

Upplands Innebandyförbund har i alla år jobbat positivt framåt och varit 
lösningsorienterad med inställningen att det finns inga uppgifter eller problem som 
vi inte har kunnat lösa på ett bra sätt. För första gången sedan 1987 så kunde vi inte 
lösa ett problem som vi ställdes inför, nämligen Coronaviruset. 

Efter en tid av det nya viruset (Coronavirus, Covid 19) som spridits över hela världen 
med stora antal smittade och döda människor i många länder så tar 
Folkhälsomyndigheten i Sverige ett beslut för att försöka minska smittspridningen i 
Sverige.  

 

   COVID-19 
 

Den 11 mars 2020 efter en pressträff av Folkhälsomyndigheten blev det tvärstopp för 
all tävlingsverksamhet gällande spelare och publik inom all idrott. Beslutet var väl 
förankrat hos Riksidrottsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Upplands 
Innebandyförbund som självklart ställde upp bakom beslutet till 100 %. 

Konsekvensen blev att alla serier ställdes in med omedelbar verkan, slutspel, kvalspel 
ställdes in och samtliga serier fastställdes. Trots den oväntade åtgärden så tog alla 
inblandade det med stort ansvar och stor förståelse för de åtgärder som vi 
genomförde för att verkställa beslutet, stort TACK för det. 

När vi nu tittar framåt (21 april 2020) så planerar vi som vanligt för att det skall bli en 
ny säsong 20/21, där seriespelet drar igång i mitten av september och att 
verksamheten sätter igång igen enligt vår årsplanering.  

Vi ser fram emot att det kommer att spelas många fantastiska innebandymatcher 
under säsongen med skratt, glädje och jublande publik. 

Välkomna till säsongen 20/21. 
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Om Upplands Innebandyförbund 

Upplands Innebandyförbund (UIBF) bildades den 4 juni 1987 och denna säsong var 
vår 33 säsong där vi har fortsatt vårt uppdrag med att utveckla administrationen och 
främja uppländsk innebandy på bästa sätt. Fortsatt kommer vi att kvalitetssäkra 
verksamheten och företräda uppländsk innebandy i Uppland och Sverige.  

Upplands Innebandyförbund och våra föreningar är en del av svensk innebandy och 
svensk innebandy vill. Tillsammans i Sverige jobbar vi för att få fler människor att spela 
längre. Vi arbetar för att få fler kvinnor och nya målgrupper att engagera sig på fler 
positioner inom innebandyn. Framtiden är nya lokala spelplatser för att spela 
innebandy på bästa sätt, det kommer på sikt att öka intresset från publik och media 
och skapa ett positivt sammanhang där sponsorer och kommuner kommer att vilja 
finnas med och synas. 

Fokusområden 

Uppländsk innebandy har under de senaste åren och även under säsongen 2019/20 
arbetat vidare med strategisk utveckling och med SIU-modellen som ledstjärna i allt 
utvecklingsarbete. 

Organisationen 

Distriktsstyrelsen 

Styrelsen har under säsongen genomfört 10 styrelsemöten, 1 konferens och 3 
stormöten. 

Styrelsens sammansättning 

Dan Back, Ordförande  Christina Gullström, kassör 

Linnea Aveholt, Vice ordförande Bo Grängsjö, ledamot 

Ulrica Backlund, ledamot Lars-Olov Lundgren, ledamot 

Arvid Englund, ledamot  Annica Gullin Caspersen, ledamot 

Sara Ericsson, ledamot  Johnny Johansson, adj. kanslichef 

Verkställande Utskott 

Dan Back, ordförande  Christina Gullström, kassör 

Linnea Aveholt, ledamot Annica Gullin Caspersen, ledamot  

Johnny Johansson, adj. Kanslichef 

Valberedning 

Bengt Hellström, sammankallande  

Magdalena Danielsson och Tobias Ridderström 

Revisorer 

Anders Edward (2014-)  Lars Bergman (2002-)  

Välkomnande 

Vi välkomnar 
alla. Vi bryr oss 
i människors 

utveckling 
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Kanslipersonal 

Johnny Johansson, kanslichef Simon Andrén, tävlingskonsulent 

Olle Isacsson, domarkonsulent Johan Good, föreningsutvecklare 

Jan Cederholm, domarkonsulent ungdom 2019-08-15 – 2020-04-07 

Michaela Pålsson, föreningsutvecklare t.o.m. - 2019-08-30  

Ebba Wengström, VM general och anställd av SIBF. 

Kansliet är och fungerar som Upplands Innebandyförbunds service och verkställande 
instans för uppländska föreningar och förbundets totala verksamhet.  

Tävlingskommittén  

Lars-Olov Lundgren, ordförande Sara Eriksson Louise Viklund 

Mattias Gäreskog  Joakim Gustafsson Adj. Simon Andrén 

Domarkommittén 

Arvid Englund, ordförande Linda Gustafsson Andreas Svensson 
Rhonny Åhman  Frida Lanzaro Adj. Olle Isacsson  

Distriktslags kommittén  

Bo Grängsjö, ordförande  Selma Frykholm  
Björn Arkebäck  Madelene Oljemark  
Adj. Johan Good  

F16 Staben:       P16 Staben: 

Kapten Johan Holmin      Kapten: Tobias Andersson 
Ass kapten Fredrik Hermodsson     Ass kapten: Martin Dahl 
Ass Kapten Ida Uddhammar    Ass kapten: Selma Frykholm 
Ass kapten Josefine Fernqvist 
    
Sjukvårdare: Viktor Eklund, Lagledare: Fredrik Karlsson / David Söderström 
Överledare:  Bosse Grängsjö, Adj. Johan Good 
 

Upplands Trilogin 

Ulrica Backlund  Linnea Aveholt, Storvreta IBK 

Thomas Robertsson, Fyrisgården Joel Carlstedt, projektledare 

Adj. Johnny Johansson 
 

Samarbeten 
GUD-samarbetet är ett regionsamarbete mellan Gästrikland, Uppland och Dalarna 
(GUD) där vi under många år bedrivit gemensamma serier på senior och junior nivå. 
Under säsongen så har vi vid ett antal fysiska och digitala träffar diskuterat om hur vi 
tar samarbetet till nya höjder. Upplands Innebandyförbund kommer kommande 
säsong att ta över ansvaret för delar av domarnas utveckling och domartillsättningen 
i regionen.  
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Vi har även ett samarbete med Ålands Innebandyförbund med utbildning av domare 
och föreningars ledare som deltar i vårt seriespel.  

Arbetsgrupper 

Arrangemangsgruppen 
Denna grupp som innehåller representanter från Svenska Innebandyförbundet 
Upplands Innebandyförbund, Destination Uppsala, IFU Arena o RF SISU Uppland 
ansvarar för våra landskamper som består av fyra stora arrangemang för damer. 
Uppdraget är att i samarbete verkställa de olika arrangemangen på bästa sätt för att 
lyfta fram daminnebandyn i Uppsala och Sverige under säsongen 2020–2021. 
 
Upplands Trilogin  
Arbetsgruppen genomförde under säsongen 3 möten. Planen för säsongen 19/20 var 
att vi skulle införa Para serier i vårt ordinarie seriespel, men våra föreningar var inte 
riktigt redo för detta utan man ville hellre fortsätta med vår succé Uppland Trilogin. Vi 
planerade fyra tillfällen för Upplands Trilogin och genomförde tre (ett blev inställt pga. 
Corona-viruset). Vi ser att behovet för denna verksamhet är stor och vi fortsätter att 
arbeta för att utveckla denna på bästa sätt som en del av uppländsk innebandy. 
 
Samsynsgruppen för flera idrotter 

Samsyn är ett flerårigt projekt för att ungdomar skall kunna kombinera och fortsätta 
med flera olika idrotter samtidigt, målet att få fler ungdomar att idrotta längre utan 
press och för att det är roligt. I gruppen så ingår innebandy, fotboll, ishockey, bandy 
och handboll.  

Kommittéer 

Tävlingskommittén 
 
Under säsongen 2019/2020 har tävlingskommittén haft en till stora delar 
nykomponerad sammansättning. Svenska Innebandyförbundets jobb med att skapa 
ett nationellt system för hur man spelar innebandy i olika åldrar går framåt och 
planeras vara klart till säsongen 2021/2022. Delar av tävlingskommittén deltog på den 
årliga tävlingskonferensen i december där dessa frågor diskuterades. 
 
På lokal nivå har serieupplägg för herrarnas div 2 GUD varit på tapeten där Uppland 
varit positiva till en uppdelning i en nordlig och en sydlig serie. Dalarna och 
Gästrikland har inte varit lika positiva och frågan är för tillfället inte uppe för beslut. 
Även U-lags vara eller inte vara i D1 GUD och H2 GUD har berörts under säsongen 
utan att beslut om förändring fattats. 
 
På seniorsidan justerades flyttreglerna mellan A-lag och U-lag inför säsongen. Detta 
har i stora drag fallit ut väl där främst delen med att kunna flytta två målvakter mellan 
A-laget och U-laget har uppskattats. Lagen har använt detta på ett bra sätt där 
truppens båda målvakter stått varsin match och varit reservmålvakt på den andra 
istället för att som tidigare var fallet stå utan reservmålvakt i U-laget. 
 
Licenssiffrorna i distriktet pekar uppåt och efter en ökning med 3 % från förra 
säsongen är vi nu uppe på nästan 8000 licensierade spelare. I en samtid med mycket 
stillasittande, sociala medier och Fortnight är detta mycket positiva nyheter.  
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Slutligen innebar Coronavirusets ankomst till Sverige att alla serier i Sverige stängdes 
ner med kort varsel. För Upplands del fick detta till följd att våra seniorserier missade 
ett par omgångar i slutet av serien. Tävlingskommittén valde att flytta upp alla lag 
som egentligen skulle kvalat för en plats i en högre serie samt lät de lag som skulle 
kvalat i botten av sina tabeller vara kvar i serien så på detta vis är de flesta föreningar 
nöjda under omständigheterna. 
 
Domarkommittén 

Domarkommittén har haft 7 protokollförda möten 
under säsongen, kommittén har också deltagit i 3  
stormöten tillsammans med övriga kommittéer  
i förbundet.  
 
Vi har fortsatt vårt utvecklingsarbete av den befintliga domarkåren genom vår 
observationsverksamhet av totalt 65 domare. Våra 44 nya domare har fått uppföljning 
och coachningar med tips och råd. Vi har under säsongen haft 165 aktiva domare, 48 
kvinnliga och 117 manliga. 

I vårt samarbetsavtal med Storvreta IBK gällande Storvreta Cupen så har Upplands 
Innebandyförbund tillsatt domare till samtliga matcher och ansvarat för 
genomförandet och utbetalning av domarvodet. För förbundet så är detta samarbete 
ett bra tillfälle att genomföra coaching och observationer av domare i stor skala. 
Under cupen coachades cirka 80 ungdomsdomare på 10 olika planer, det var mycket 
uppskattat och utvecklande för de nya domarna. 

För att vi skall behålla och utveckla domarkåren på bästa sätt så behöver vi utbilda 
och fortbilda domarkåren. På våra fortbildningar så görs regeltest, löptest och 
förtydliganden av regler och tolkningar.  

Vi genomförde 7 st nybörjarkurser, 2 st DD2 (fortbildning), 2 st licenskurs (behålla sin 
licens) samt 2 st fortbildning lokal. Totalt under säsongen utbildades 202 domare och 
165 av dessa var aktiva under säsongen.  

Distriktslagskommittén  

Distriktslagskommittén har under säsongen genomfört 6 möten. Kommitténs 
uppdrag är att vara delaktiga i framtagandet av ledarstab för 
distriktslagen samt vara med och utvärdera verksamheten. 
Planera verksamheten med tydlighet, rutiner, förändringar och 
ekonomi i arbetet kring våra distriktslag. Vi fortsätter vårt arbete 
med att försöka få alla att känna sig välkomna. Vi är fortsatt 
övertygade om att vi har en modell som utvecklar alla som söker 
sig till dessa dagar oavsett var de är i sin individuella nivå vid 
tillfället. 

 

 

 

 

Modig 

Vi gillar 
förändring

ar. 
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Vår Verksamhet 

Distriktslags SM 2020 

Uttagningsläger F16 och P16 

Två kvällar med välutbildade tränare utfördes  
där DL-Kaptenerna satt på läktaren och tog in  
information om alla anmälda spelares inställning 
 och kvaliteter. Vi följde upp med två  
turneringskvällar där de blandade spelartrupperna 
 fick möta varandra i ett cupliknande arrangemang.  
 

Breddtruppen till sluttruppen 

DL-staben tog sedan över och breddtrupperna och genomförde ett par träningar före 
midsommar. Båda trupper fick tips om hur de skulle jobba med försäsongsträning 
under sommarlovet. Under hösten fortsatte träningar och ytterligare en avskalning 
mot matchtrupp gjordes. I november togs det slutgiltiga truppen ut som skulle 
representera uppland på distriktslags -SM 
 

SDF-SM i Gävle januari 2020 

Torsdagen den 2 jan 2020 reste de förväntansfulla spelarna till Gävle med Gimo buss 
för att delta i SDF-SM. Vi hade mat och logi på hårt underlag i Borgarskolan. Det blev 
en rolig långhelg för spelare och ledare med mycket innebandy i Gävle. 
 

F16: 

  
För F16 blev det en pallplats & bronspeng även detta år! Obesegrade ända fram till 
semifinalen där Stockholm än en gång blev en för tuff motståndare. Med 21 mål och 
endast 3 insläppta i grundspelet måste ändå truppen vara nöjda med sin insats! 
Bästa poängplockare för Uppland blev Ida Andersson-Weidenberg, 2:a totalt med 
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sina 10p (6+4). Även Hanna Björndal hade 10p (4+6) och knep 3:e platsen totalt. Fanny 
Blad tog sig också in bland de 10 bästa med en 7e plats och 7p. Invald i All Star Team 
blev Juni Söderqvist.  
 

Spelare:  

Julia Melltorn – IK Sirius IBK  Julia Andersson – Björklinge BK  
Filippa Gullö – Alunda IBF  Ida Andersson-Weidenberg – Björklinge BK 
Hanna Björndahl – Björklinge BK  Fanny Blad – Alunda IBF 
Isabella Kumlin – Hagunda IF Juni Söderqvist – RIG Umeå IBF (Almunge IK)  

Julia Ragnarsson – Björklinge BK Jonna Westerholm – Alunda IBF 
Sanna Oljemark – Björklinge BK Sophia Lindfors – Storvreta IBK 
Tilda Persson – Björklinge BK Maja Rikner – Rasbo IK 
Anna Bergman – Storvreta IBK Julia Oljemark – Björklinge BK 
Selma Kaya – Sigtuna IF IBK  Elinore Raak – IK Sirius IBK 
Vendela Rackinger – Björklinge BK Moa Södersved – Sigtuna IF IBK 
 
Gruppspel: 
Uppland – Norrbotten  11-0  
Uppland – Södermanland 4-1 
Uppland – Värmland    1-1 
Uppland – Hälsingland    5-1 
 
Slutspel: 
Kvartsfinal Uppland – Småland  5-2 
Semifinal   Uppland – Stockholm  1-2 
 

P16: 

 

P16 laget lyckades mycket bra detta år med 3 segrar och 1 förlust i grundspel och en 
andra plats i en tuff grupp hade de en bra start på SM. De gick till slutspel där de hade 
en mycket tuff kvartsfinal som fick avgöras med förlängning. Där föll de tyvärr mot 
Skåne med 28 sek kvar till straffar. De fick då möta Västsvenska i match om 5e plats 
som också fick avgöras med förlängning. Även den med förlust tyvärr med 20 sek 
kvar till straffar. I Slutspelet hade de lite stolpe ut och det kändes som grabbarna var 
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värda en bättre placering. 
Bästa poängplockare blev Johannes Rönnmark med sina 9 poäng 24e totalt fördelat 
på 5+4. Även Isak Forsberg (5+3) och William Karlsson (3+3) levererade en hel del 
poäng.  
 
Gruppspel: 
Uppland – Norrbotten  7-1 
Uppland – Södermanland 5-3 
Uppland – Värmland  4-3 
Uppland – Hälsingland  6-0 
 
Slutspel: 
Kvartsfinal  Uppland – Skåne  5-6 
Match 5-6 plats Uppland – Väst svenska 3-4  
 
Spelare:  

Ludwig Bigander-Möller – Arlanda IBK  Johan Nylander – IK Sirius FBC 
Johannes Rönnmark – Storvreta IBK  Isak Forsberg – IK Sirius FBC 
William Karlsson – Stenhagens KK   Noah Tornberg – Storvreta IBK  
Emil Eriksson – IK Sirius FBC  Adam Lindquist – IK Sirius FBC 
Max Jajke – IK Sirius FBC  Emil Thorwid – IK Sirius FBC 
Pontus Juhlin – IK Sirius FBC   Simon Hellström – Storvreta IBK  
Leo Wadell – IK Sirius FBC  Jonatan Ahlstam – Stenhagens KK    
Simon Sjöström – Tierp IBK  Filip Carlström – Storvreta IBK 
Jonathan Malmström – IK Sirius FBC Rasmus Pedersson – IK Sirius FBC 
Attila Karonen – Stenhagens KK  

 

Upplands Trilogin 

 

 

Under säsongen så genomfördes tre st Upplands Trilogin i IFU Arena, Uppsala. 
Parainnebandyns deltagare blir fler och det visar att behovet av att skapa innebandy 
för alla ligger väl i tiden och vi fortsätter att satsa resurser på denna verksamhet. Att 
under dessa arrangemang se glädjen hos spelarna och ledarna är inspirerade för att 
ut veckla denna verksamhet framåt tillsammans med våra uppländska föreningar.  
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Projektet #pålikavillkor 

En av Upplands Innebandyförbunds viktigaste uppgifter är att få in fler kvinnor på alla 
uppdrag inom uppländsk innebandy. Projektet riktar sig mot alla kvinnor som är 
intresserade av uppländsk innebandy, som har eller vill ha ett uppdrag i sin förening 
eller inom Upplands Innebandyförbunds verksamhet. Målet 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 hade vi planerat 4 forumträffar men genomförde två. Tyvärr så blev 
två inställda pga. Coronavirusets effekter. 

Sweden Floorball Youth Camp – 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För femte året i rad stod Upplands Innebandyförbund som arrangör, och även i år 
genomfördes innebandylägret Sweden Floorball Youth Camp i Uppsala. I år var det 
320 spelande innebandyungdomar från hela Sverige som fick utveckla sin innebandy 
på bästa sätt. 

 Knatteligan 

Vår populära spelform 3vs3 på 
mindre plan och med mindre 
målburar för de yngsta växer, vilket 
är väldigt roligt för vår framtida 
utveckling som distrikt. Från 1200 
matcher säsongen 18/19 till 1 600 
matcher 
säsongen 
19/20. Vi står 
inför en 
spännande 
säsong där 

det i november 2020 på Svenska Innebandyförbundets 
tävlingskongress troligtvis kommer att spikas nationella 
spelformer på grön och blå nivå.  
 
 

 

Öppen. 
Vi lyssnar 
på unga 
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Legendernas camp    

Lördag 25 maj 2019 avgjordes den 
fjärde upplagan av Legendernas 
Kamp, vår veteranturnering för 
föreningar och spelare från förr. 
Totalt deltog 25 lag fördelat på 7 
damlag och 18 herrlag. Efter en lång 
dag med exakt hundra matcher fick 
vi fram tre vinnarlag. Midas IBK tog 
det lugnt i gruppspelet men 
växlade sedan upp och vann B-
slutspelet efter seger mot Nyby 
Oldboys i finalen. Storvretas damer 
vann finalen över Sirius/Uppsala City 
med 4-0 och Årstas herrar vann 
över PRO-09 med 3-2 efter straffar. 

Här ledde Årsta med 2-0 i slutminuten så det blev kanske onödigt spännande? Nästa 
turnering är planerad att spelas 2021. Årets vinnare blev. 
 

       Storvreta IBK 

 

     Midas IBK 

 

 

 

 

            Årsta IK 
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Finnkampen 2020 

 

31/1 – 1/2 2020 arrangerade Upplands Innebandyförbund, Svenska 
Innebandyförbundet, IFU Arena, RF SISU Uppland och Destination Uppsala 
Finnkampen 2020 för damer.  

Finnkampen var det första av de fyra evenemang som kommer att arrangeras i 
Uppsala och IFU Arena under 2020 och 2021.  

På Finnkampen slog vi publikrekord för U19 damer (1054 personer). Upplands 
Innebandyförbund med hjälp av Gästrikland och Dalarnas Innebandyförbund 
hjälptes åt att skapa en gul publikvägg av 651 ungdomar under fredagsmatchen. 
Stämning var på topp med trummor, hejarklack och framför allt en rolig upplevelse 
för både spelare och publik. Snapchat ramen vid entrén tillsammans med 
ansiktstatueringarna var mycket uppskattat av publiken. 

Arrangemangsmässigt var Finnkampen väldigt bra genomfört, och en riktigt bra 
genomkörare inför de kommande tävlingarna som vi ska arrangera i IFU Arena de 
kommande åren. Sportsligt kunde Sverige åka från IFU med två vinster och en förlust 
i de totalt tre matcherna som spelades under helgen.  

U19 VM i Uppsala 6–9 maj 2020 

Upplands Innebandyförbund har under säsongen tillsammans  
med Svenska Innebandyförbundet, Destination Uppsala,  
IFU Arena och RF SISU Uppsala arbetat för och förberett för att U19 VM  
för damer skall spelas i IFU Arena, Uppsala. Men i mars månad  
så ställdes det in p.ga Coronavirusets påverkan och flyttades till september 2020.  
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Tränar och ledarutbildningar 

 

Våra uppländska föreningar fortsätter att kompetensutveckla sina ledare med de SIU 
utbildningar som krävs för att vara verksam i båset för ungdomslag. Vi införde även 
under säsongen att junior och senior tränare ska genomgå grundutbildning. 

Vi har i år arrangerat följande 44 utbildningar: Grundutbildning barn & ungdom – 13 st 
, Grundutbildning Junior & senior – 6 st, Fördjupning steg 1 – 17 st, Temautbildningar – 
8 st 

I samarbete med våra föreningar så har utbildningar arrangerats lokalt. Följande 
föreningar har genomfört utbildningar under säsongen 2019/2020 SK Vide, IBK 
Östhammar, Midas IBK, Bälinge IF, Alunda IBF, Estuna IF, Tierp IBK, Arlanda IBK, och 
Enköpings IBK.     

 

DM - Bäst i Uppland! 

Säsongen 2019/20 spelades DM för junior och senior i 
IFU Arena under en helg i september. Som så många 
gånger tidigare arrangerades DM av UIBF i 
samarbete med IBK Uppsala Teknologer. Vi tackar 
Teknologerna för deras hjälp och engagemang.  
 
 
Finalerna spelades enligt följande;  
 
Herr  
Stenhagens KK – Bälinge IF 3-1 
 
Herr Lilla DM: 
IS Saga U och Tobo/Örbyhus FF kvalificerade för slutspel i Stora DM. 
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Passionerade 

Vi brinner för vår 
sport. Vi är stolta 

över att gå vår 
egen väg. Vi gör 

skillnad. 

Herr Mini-DM: 
Fyrislund Nabla IBK – SK Vide 9-7 
 
Dam  
IK Sirius IBK – Björklinge BK 3-2 efter förlängning 
 
Herrjunior  
Stenhagens KK – Rasbo IK 3-1 
 
Damjunior  
IK Sirius IBK – Björklinge BK 3-2 
 

Utmärkelser 19/20 

Årets förening, Alunda IBF 

Upplands Innebandyförbund har utsett Alunda IBF till ”årets förening” säsongen 
2019/2020. Föreningen har en bred ungdomsverksamhet och i en ort med 2500 
invånare har föreningen lockat till sig hela 469 licensierade spelare. Föreningen 
jobbar med Trygg Idrott och har jämställdhetsarbete högt upp på agendan. 
Föreningens arrangemang håller hög klass och hela bygden sluter upp kring 
föreningens matcher. I Alunda är Olandshallen en given samlingspunkt.  

Årets ledare, Magnus Sävenhed, Frötuna IBF 

Med ett engagemang utöver det vanliga har denna ledare lyckats med att få igång 
ett lag med tjejer som är nya inom innebandyn i åldersklassen F03-F06. Magnus drivs 
av att få spelarna att trivas och att vilja komma på träningarna. Upplands 
Innebandyförbund har utsett Frötuna IBF:s Magnus Sävenhed till årets ledare 
säsongen 2019/2020.  

Årets stjärnskott, Julia Melltorn, IK Sirius IBK 

Upplands Innebandyförbund har utsett Julia Melltorn till ”årets stjärnskott” säsongen 
2019/2020. Melltorn var sista utpost i det uppländska F16-lag som, efter en fin 
turnering, vann brons med mersmak i Distriktslags-SM. Till vardags har Melltorn 
alternerat spel i Juniorallsvenskan med inhopp i damettan. Årets stjärnskott är Julia 
Melltorn. 

Årets stjärnskott, Johannes Rönnmark, Storvreta IBK 

Upplands Innebandyförbund har utsett Johannes Rönnmark till ”årets stjärnskott” 
säsongen 2019/2020. Rönnmark var främsta poängplockare för Uppland under 
Distriktslags-SM och har under säsongen gjort stora avtryck för Storvreta IBK i 
juniorallsvenskan och herrtrean samt även spelat på dubbel licens för Alunda IBF i 
herrettan. Årets stjärnskott är Johannes Rönnmark 

Årets damspelare, Madelene Langendorf, IK Sirius IBK 
Upplands Innebandyförbund har utsett målvakten Madelene Langendorf till 
”årets damspelare” säsongen 2019/2020. Langendorf är en trygg sista utpost i IK Sirius 
IBK:s damlag som kvalificerade sig för spel i Allsvenskan under säsongen. Langendorf 
gjorde också debut i U19-landslaget under Finnkampen i Uppsala och ledde laget till 
en stabil seger efter att ha förlorat mot samma motstånd dagen före. Årets 
damspelare är Madelene Langendorf. 
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Årets kvinnliga paraidrottare, Nellie Lindahl Fyrisgården IK 

Nellie Lindahl, vid varje träningspass tar Nellie på sig sin målvaktsutrustning och är 
fullt fokuserad på att öva för att bli en skickligare målvakt. På matcherna så har hon 
gjort otroliga framsteg där hon blandar räddningar i högsta klass till att bidra med en 
stark och positiv känsla som smittar av sig till övriga i laget. Fyrisgården IK är otroligt 
stolta och glada över att ha Nellie i sitt lag!". Årets kvinnliga paraidrottare är Nellie 
Lindahl. 

Årets herrspelare, Peter Berlin, Loke IBK 

Med ett poängsnitt på fem poäng per match och noll utvisningsminuter har denna 
gentleman visat att det går att leverera på planen utan att spela på gränsen. Den här 
spelaren låter klubban och benen göra jobbet och landar på 50+ poäng i herrtrean för 
andra säsongen i rad. Årets herrspelare säsongen 2019/2020 är Peter Berlin från Loke 
IBK. 

Årets manliga paraidrottare, Jimmy Sundbom, IBK Roslagen 

Jimmy Sundbom, han har varit aktiv i Roslagen SOL:s verksamhet i 20 år. Han är alltid 
på plats när det är träning och kämpar på efter bästa förmåga oavsett om han är 
målvakt eller utespelare. Han är en glad kille som sprider en positiv atmosfär kring sig 
både på träning och match. Årets manliga paraidrottare är Jimmy Sundbom. 
 
Årets domare, Christoffer Wallenborg  

Christoffer Wallenborg har under säsongen gått från klarhet till klarhet. Efter en kort 
paus så har han gjort comeback i stor stil. Sin unga ålder till trots har han utvecklats 
mycket under säsongen både på och utanför planen och återupptagit sin resa uppåt i 
serierna. En god kommunikation med spelare och ledare, god spelförståelse och ett 
gott föredöme vid sidan av planen. Årets domare säsongen 2019/2020 är Christoffer 
Wallenborg! 

 
Årets domarkomet dam/flick, Malin Hjelm 

Malin Hjelm 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. Trots sin unga ålder sågar hon under säsongen debuterat i 
seniorsammanhang. Fortsätter hon på den inslagna vägen går hon en lysande karriär 
till mötes. Årets domarkomet säsongen 2019/2020 är Malin Hjelm! 
 
Årets domarkomet herr/pojk, Christian Brundin 

Christian Brundin har under säsongen tagit sig an sina uppdrag på ett föredömligt 
sätt. Lovorden kring honom har florerat både på och utanför planen. Sin relativt korta 
domarkarriär till trots så har han provat på seniormatcher och utvecklats mycket som 
domare. Med ett stort engagemang både på och utanför planen kombinerat med 
viljan att utvecklas gör att han kan fortsätta ta kliv framåt i sin karriär kommande 
säsonger. Årets domarkomet säsongen 2019/2020 är Christian Brundin! 
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 Årets Innebandyprofil 2019/2020, Adam Troy 

Adam Troy har varit aktiv i uppländsk innebandy sedan 
mitten av 90-talet. En spelarkarriär som målvakt följes 
upp med diverse ledaruppdrag och mitt i detta drog 
Adam igång USA:s herrlandslag i början av 00-talet. Det 
största bidraget till uppländsk innebandy ligger dock 
på ett annat plan. Adam var tidigt ute med att 
dokumentera och via sin videokamera har han gjort 
otaliga intervjuer, spelat in ännu fler mål och varit den 
som lade grunden för den digitala explosionen de 
senaste åren. Idag ser vi det som en självklarhet att 
kunna se en match i mobilen eller på TV och Adam var 
den som förflyttade produkten innebandy från 
innebandyhallarna till TV-soffan. 

 

Ekonomi säsongen 19/20 

 

EKONOMISK BERÄTTELSE 

Förbundet verksamhet 2019/2020 presenterar ett resultat/överskott på 127 077 kronor. 

Våra personalkostnader har blivit något mindre än budgeterat. Orsaken till detta är 
att en av förbundets anställda endast arbetade 4 månader av det gångna 
verksamhetsåret och tjänsten har inte återbesatts utan arbetsuppgifterna har 
fördelats mellan övrig förbundspersonal. 

Dessutom har budgeterade domarresekostnader inte förbrukats till fullo. Regeringen 
har tillfälligt sänkt arbetsgivaravgifterna mars-juni 2020 och förbundet har nyttjat 
erbjudandet mars-april och det har minskat våra kostnader med 64 204 kronor. 

Styrelsen har gjort en bokslutsdisposition på 60 000 kr för IT-upprustning. Med 
anledning av rådande Corona-pandemi har förbundsstyrelsen beslutat göra en 
bokslutsreservation på 350 000 kronor för att säkerställa uppkomna kostnader för 
förbunds- och föreningsutveckling. Bl a kommer förbundet subventionera 
kursavgifterna för kommande grundkurser för barn- och ungdomsledare samt 
junior- och seniorledare som förbundet genomför digitalt under säsongen 2020/2021. 
Viss del av reservationen kommer även att nyttjas av förbundsstyrelsen till att sjösätta 
förändrad kansli- och styrelseorganisation under verksamhetsåret 2020-2021. 

Förbundsstyrelsen föreslår att årets resultat 127 077:07 överförs i ny räkning. 

I övrigt hänvisas till presenterad Balans- och Resultaträkning. 

. 
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RESULTATRÄKNING         2019-2020       2018-2019 

       

INTÄKTER       

Anmälningsavgifter     2 682 000 2 480 750 

Föreningsavgifter     90 000 88 000 

Anslag     351 997 332 975 

Övriga intäkter     2 311 237 2 268 006 

SUMMA INTÄKTER     5 435 234 5 169 731 

       

       

KOSTNADER       

Verksamhetskostnader     1 066 910 1 323 395 

Personalkostnader anställd personal     2 713 740 2 837 242 

Personalkostnader, domare, kommittéer, 
styrelse m.fl.   

 

 607 410 598 617 

Övriga rörelsekostnader     507 429 432 752 

Finansiella kostnader     2 668 1 199 

SUMMA KOSTNADER     4 898 157 5 193 205 

       

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR     537 077 23 474 

       

AVSKRIVNINGAR     0 0 

       
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA 
INTÄKTER OCH KOSTNADER   

 

 537 077 23 474 

       

Finansiella intäkter     0 25 361 

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER       

       
RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
INTÄKTER OCH KOSTNADER   

 

 537 077 1 887 

       

Bokslutsdispositioner     410 000 0 

       

ÅRETS RESULTAT   
 

    127 077      1 887 
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BALANSRÄKNING    2019-2020 2018-2019 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Inventarier    0 0 

Summa anläggningstillgångar    0 0 

      

Omsättningstillgångar      

Kassa och bank    1 176 446 98 217 

Kortfristiga placeringar    2 168 117 2 613 369 

Kortfristiga fordringar    303 935 269 283 

Summa omsättningstillgångar         3 648 498 2 980 869 

      

SUMMA TILLGÅNGAR    3 648 498 2 980 869 

      

      

SKULDER OCH EGET KAPITAL      

SKULDER       

Kortfristiga skulder    0 0 

Leverantörsskulder    0 47 774 

Upplupna sociala avgifter    103 482 141 339 

Upplupna skatter    58 182 75 215 

Upplupna kostnader & förutbetalda 
intäkter    1 017 131 373 915 

Summa kortfristiga skulder    1 178 795 638 243 

      

      

EGET KAPITAL      

Eget kapital    2 342 626 2 340 739 

Årets resultat    127 077 1 887 

Summa eget kapital    2 469 703 2 342 626 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL    3 648 498 2 980 869 
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REVISIONSBERÄTTELSE 19/20 
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Upplands Innebandyförbunds föreningar säs 19/20 = 66 st (säsongen 18/19 55 st) 

* Tillhör Uppland men spelar i annat distrikt. ** Förening som inte har lag i 
seriespel denna säsong. *** Åländsk förening som deltar i Upplands seriespel. 

 
Almunge IK                       Alsike IF**                      Alunda IBF      
Arlanda IBK                        Björklinge BK Bålsta FBC 
Bälinge IF                         Enköpings IBK            Estuna IF 
FBC Uppsala Ungdom  Fjärdhundra SK          Frösunda IBK* 
Frötuna IBF                        Funbo IF                             Fyrislund Nabla IBK 
Fyrisgården IF                   Gottsunda IBF                   Gårdskär IBK* 
Hagunda IBF                    Hagunda IF                        Hamnstaden Hallstavik IBK 
IBF Grillby                       IBF Roslagsalliansen        IBK Uppsala Teknologer  
IBK Östhammar        IBS Fålhagen                    IF Fram*** 
IFK Dannemora/Ö         IK Nordia**              IK Sirius FBC 
IK Sirius IBK                 IS Saga                             Karlholms Gymnastik O IF* 
Loke IBK                             Lokomotiv Grillby           Löjte IBK 
Marma SK*                         Midas IBK                          Märsta IBS*  
Norrbacka Märsta IBF*  Nyby IBK                Rasbo IK        
Rosersbergs IK                 Sigtuna IF IBK*        SK Vide   
Skutskärs IBK*                  Stenhagens KK   Stenhagens KK IBK  
Storvreta AIK                     Storvreta IBK                      Storvreta Ungdom IBK*  
Södra Trögds IK               Tierp IBK      Tobo/Örbyhus FF  
Upplands MIBF Uppsala Life IF  Vaksala SK   
Wåhla IBK                         VÅSC***                               Väddö IF  
Västerlöfsta IBF             Älvkarleby IK*                      Öregrunds IK 
Örsundsbro IBF              Örsundsbro IF                     Östra Aros IK** 
 
Uppland - Antal betalda licenser: 

2019/2020 7 852 st:                                   (70% män/pojkar och 30 % kvinnor/flickor) 
 
A-licenser 16 år och äldre:                        31 % 
B-licenser 15 år och yngre:                      68 % 
Motionslicenser:                                           1 % 
 
A-licenser fördelning:                               Män 73% / kvinnor 27% 
B-licenser fördelning:                               Pojkar 69% / flickor 31% 
Motionslicenser fördelning:                    Män 48% /kvinnor 52% 
 
Licenssiffrorna visar på en positiv utveckling. Antalet spelare har under säsongen ökat 
med 223 från 7629 till 7852 vilket motsvarar en ökning på 3 %. Störst procentuell 
ökning visar motionslicenserna med 87 %. I reda tal är ökningen dock mer blygsam, 
en ökning med 40 motionslicenser från 46 till 84. 
 

Licenstyp Kvinna Man Totalsumma Andel kvinnor 
A-licens                      650 1752 2402 27% 
Blå Licens 10-12 år 581 1303 1884 31% 
Grön Licens 0-9 år 589 1587 2176 27% 
Motionärslicens 43 41 84 51% 
Röd Licens 13-15 år 516 790 1306 39% 
Totalsumma 2379 5473 7852 30% 
 
Ovanstående tabell ger en bra bild i alla åldrar osv. Intressant med 39 % flickor på röd nivå 
och 51 % på motionsnivå.  
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Sammanfattning av säsongen 2019/2020 
Säsongen 2019/2020 fick ett annorlunda slut i sviterna av Coronaviruset. Alla serier fick 
avbrytas ett par veckor i förtid och allt slutspel och kvalspel ställdes in. Som tur är 
kunde dock nästan hela säsongen genomföras innan utbrottet och här kommer en 
summering av hur det gick. 
 
Tre uppländska lag deltog i Superligan. IK Sirius FBC slutade på en tiondeplats i 
damernas SSL och skulle troligtvis missat slutspelet även om de fått genomföra sina 
två sista matcher, Säsongen lyfte aldrig och mynnade ut i ett tränarbyte. 
 
IK Sirius IBK slutade på tolfte plats i herrarnas SSL. Här fanns det fog för optimism 
inför säsongen men bitarna föll inte på plats och säsongen handlade till slut om att 
rädda nytt kontrakt. Vi tackar David Ahlmark för många år som tränare och 
välkomnar Stefan Forsman till nästa säsong. 
 
Storvreta IBK slutade på andra plats i serien, 16 poäng bakom IBF Falun. Storvreta 
vann Champions Cup i januari och blev därmed det enda svenska herrlag som vann 
en stor titel på planen under säsongen. IBF Falun utsågs till Svenska Mästare och 
Storvreta till silvermedaljörer. Dessa båda lag har nu vunnit SM-guld 11 raka säsonger. 
 
I herrarnas norra allsvenska kvalificerade sig publiklaget Hagunda IF till Play Off för 
tredje raka säsongen men det blev inga Play Offmatcher och seriesegrarna Team 
Thorengruppen fick SSL-platsen. Fredrik Holtz och Felix Abrahamsson bästa 
poängplockare för Hagunda. Totalt räknade Hagunda in 6098 åskådare på sina 10 
hemmamatcher vilket gav laget en överlägsen seger i publikligan. 
 
I damernas allsvenska var både Alunda IBF och Storvreta IBK nykomlingar. Båda 
lagen fick ihop 30 poäng och +5 i målskillnad. Tabellplaceringarna blev femma och 
sexa vilket innebär nytt kontrakt. Extra roligt att lagen slutade högst upp i publikligan 
med råge. Tilde Klermyr 23p, Elin Höglund 22p och Ida Uddhammar 22p poängbäst 
för Alunda. Storvreta var mer jämnstarka poängmässigt med nio spelare mellan 10–17 
poäng. 
 
I herrarnas div 1 tog sig Björklinge BK till Play Off, kvalet ställdes dock in och det blir 
fortsatt spel i herrettan för Björklinge. IBK Uppsala Teknologer slutade på en stabil 
mittenplacering medan IK Sirius FBC och Alunda IBF flyttas ner till herrtvåan. 
 
I damernas division 1 slutade IK Sirius IBK på en tredjeplats vilket ett normalt år skulle 
inneburit ett tufft Play Off. Denna säsong valde dock Svenska Innebandyförbundet att 
flytta upp tre lag då Play Off inte gick att genomföra vilket innebär att Uppland 
kommande säsong har rekordhöga tre allsvenska lag. Stenhagens KK och Hagunda 
IF var länge med i toppstriden och hamnade stabilt på övre tabellhalvan. IBK Uppsala 
Teknologer, Björklinge BK och Arlanda IBK slogs i den andra änden av tabellen och 
det blev de sistnämnda som flyttas ner till damtvåan. 
 
I herrarnas division 2 GUD fick inget av de uppländska lagen någon framskjuten 
placering. Rasbo IK spurtade bra och slutade på femte plats, en placering före 
Lokomotiv Grillby IBK. Bottenstriden var jämn och till slut kunde IBK Östhammar 
hänga kvar i serien på bättre målskillnad. Uppsala Life IF och Midas IBK får ta nya tag i 
herrtrean. 
 
I damernas division 2 vann Enköpings IBK serien och tar sig därmed tillbaka till 
damettan. Med på tåget följer även nykomlingarna Uppsala Life IF som slutade tvåa i 
tabellen och blir intressanta att följa på en högre nivå. 
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Herrtrean spelades denna säsong med 14 lag och går till historien som säsongen när 
de fyra nykomlingarna slutade på plats 1-4 i serien. Arlanda IBK anförda av 105-
poängsmannen Daniel Eklund vann serien och de får sällskap av trean Stenhagens 
KK upp till herrtvåan. Storvreta IBK U imponerade med sitt unga lag och slutade tvåa 
och IBK Uppsala Teknologer U slutade fyra. I den andra änden av tabellen flyttas IBF 
Roslagsalliansen och Almunge IK ner till herrfyran. 
 
Damtreans vanns av Enköpings IBK som därmed kan räkna in dubbla seriesegrar 
säsongen 19/20. A-laget vann D2 och U-laget vann D3. Upp till D2 flyttas Midas IBK, 
Hagunda IBF U och IBF Roslagsalliansen då Enköpings U-lag tidigare avböjt 
uppflyttning. 
 
I herrfyran fortsätter segertåget för Tobo/Örbyhus FF. Laget har sedan omstarten i 
herrsexan för ett par år sedan inte förlorat en enda match. Om laget rullar på några 
omgångar i höst slås det svenska rekordet i antal raka matcher utan förlust. Även 
Väddö IF och IS Saga hänger med till herrtrean och ni minns väl hur det gick för 
nykomlingarna i herrtrean denna säsong? 
 
I herrfemman vann nykomlingarna Nyby IBK serien före Björklinge BK U och IS Saga 
U. Alla dessa tre lag flyttas upp till herrfyran. I botten av tabellen flyttas unga 
Gottsunda IBF U ner till herrsexan. 
 
Som vanligt hade vi två herrsexor och i den östra serien var det våra åländska vänner 
IF Fram som vann serien och flyttas upp till herrfemman. Med sig upp får de SK Vide 
U och Väddö IF U under förutsättning att SK Vides A-lag får en plats i herrfyran. Detta 
vet vi i samband med Serieanmälan. Om inte SK Vide U får flyttas upp tas deras plats 
av Vaksala SK. 
 
I den västra herrsexan vann IBF Grillby serien i stor stil. Med upp till herrfemman följer 
IBS Fålhagen och FBC Uppsala Ungdom. Lagen som flyttas upp från de båda 
herrsexorna känns starka och kan säkert gå bra även på den högre nivån. 
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säsongens fastställda sluttabeller 

D1 GUD 

 

 

D2 
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D3 

 

Pantamera F16 GUD 

 

Pantamera Flickor röd 1 
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Pantamera Flickor röd 2 

 

 

 

Pantamera Flickor röd 3 

 

 

 

 

Pantamera Flickor röd 4 grupp A 
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Pantamera Flickor röd 4 grupp B 
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H2 GUD 

 

 

H3 
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H4 

 

 

H5 
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H6V 

 

 

H6Ö 
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HJ GUD 

 

 

 

HJ Uppland 
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Pantamera P16 GUD östra 

 

Pantamera pojkar röd div 1 

 

Pantamera pojkar röd div 2 västra 

 

 

 

 

 

 

 

Pantamera pojkar röd div 2 östra 
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Pantamera pojkar röd div 3 

 

 

Pantamera pojkar röd div 4 
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Pantamera pojkar röd div 5/6 grupp A 

 

 

 

Pantamera pojkar röd div 5/6 grupp B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantamera pojkar röd div 5/6 grupp C 
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Pantamera pojkar röd div 7/8 grupp A 

 

 

 

Pantamera pojkar röd div 7/8 grupp B 

 

Pantamera pojkar röd div 7/8 grupp C 
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Tabellösa serier: 

BLÅ NIVÅ FLICKOR: BLÅ NIVÅ POJKAR: 

Pantamera Flickor blå 1 Pantamera Pojkar blå 1S 

Pantamera Flickor blå 2 Pantamera Pojkar blå 1V 

Pantamera Flickor blå 3 Pantamera Pojkar blå 1Ö 

  Pantamera Pojkar blå 2V 

  Pantamera Pojkar blå 2Ö 

  Pantamera Pojkar blå 3 

  Pantamera Pojkar blå 4V POOL 

  Pantamera Pojkar blå 4Ö POOL 

    

GRÖN NIVÅ FLICKOR: GRÖN NIVÅ POJKAR: 

Knatteligan grön 1 (09/10) Knatteligan grön 1 (P10) 

Knatteligan grön 2 (10/11) Knatteligan grön 2 grupp 1 (P11) 

Knatteligan grön 3 (11/12) Knatteligan grön 2 grupp 2 (P11) 

  Knatteligan grön 3 grupp 1 (P12) 

  Knatteligan grön 3 grupp 2 (P12) 
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