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KANSLIET SAMMANFATTAR 
SÄSONG NR. 34 
Säsongen 2020/2021 blev en annorlunda säsong. I stället för 
tusentals matcher, fullsatta läktare och en massa 
innebandyglädje fick vi följa myndigheternas presskonferenser, 
råd och rekommendationer. De lokala matcherna spelades fram 
till höstlovet och kunde tyvärr inte återupptas förutom en 
handfull enstaka ungdomsmatcher. 

Barn- och ungdomsinnebandyn har kunnat bedriva träning i 
ganska hög utsträckning vilket har varit mycket uppskattat. Vi 
passar på att tacka er föreningar för allt jobb ni lagt ner under 
säsongen med att Coronasäkra er verksamhet. Ni gör ett 
fantastiskt jobb! 

I stället för att gråta över spilld mjölk väljer vi nu att titta framåt 
och kan se fram mot en fullspäckad säsong med träningar, 
matcher, cuper och två VM-turneringar. Ibland kan det behövas 
en paus för att förstå hur mycket man älskar något och vi tror att 
många saknat ord som serielunk, hopp, zorra, skjut och byte! 

Om ett år hörs vi här igen och då ska vi summera den roligaste 
innebandysäsongen någonsin! 

Simon Andrén 
Upplands Innebandyförbund 



STYRELSEBERÄTTELSE 
STYRELSEN FÖR UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND FÅR 
HÄRMED AVGE FÖLJANDE BERÄTTELSE FÖR 
VERKSAMHETSÅRET 1 MAJ 2020 - 30 APRIL 2021. STYRELSEN, 
KOMMITTÉER OCH KANSLIET HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET 
HAFT NEDAN FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING. 
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Arvid Englund, ordförande 
Andreas Svensson 
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Martin Hallén Almroth 
Cassandra Reuterström 
Rohnny Åhman 
Olle Isacsson, adjungerad 
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REVISORER 
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Förbundstyrelsen har under säsongen haft 12st protokollförda möten, en workshop inför 
säsongen samt extra krismöten utifrån pandemin. Förbundet har varit representerat i 
Svenska Innebandyförbundets tävlingkongresser (2st) genom Lars-Olov Lundgren och 
Simon Andrén. Vid SIBF’s nationella ordförandekonferenser (2st) så har Dan Back och 
Annica Gullin Caspersen representerat uppland (UIBF). Vid Svenska Innebandyförbundets 
årsmöte så deltog Dan Back på plats som rösträknare och Annica Gullin Caspersen på 
distans som ombud för UIBF. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
KOMMITTÉER & ARBETSGRUPPER 
Tävlingskommittén har under säsongen 2020/2021 haft nio 
protokollförda möten. Många av besluten har kretsat kring 
möjligheten att genomföra serier och matcher under 
pandemin. 
I april 2021 fattas beslut om de nationella spelformerna införs. En 
likriktning kring hur innebandy spelas i olika åldrar i Sverige med 
avseende på antal spelare på planen, planstorlek och storlek på 
målburar. 
Vad gäller seriespelet 2020/2021 kunde matcher spelas under 
september och oktober. Sedan infördes lokala restriktioner i 
Region Uppsala följt av diverse direktiv från Regeringen och  
Folkhälsomyndigheten. Barn och ungdomar födda 2005 och 
yngre har kunnat träna större delen av säsongen och vissa lag 
hann även med att spela en enstaka match i februari innan allt 
stängdes ner igen. Ungdomar födda 2002–2004 fick börja träna 
igen i februari medan de äldre varken får träna eller spela 
matcher. 

Distriktslagskommittén har under säsongen 2020/2021 
genomfört 4 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.  
Säsongen 2020/2021 har på många sätt innehållet många nya 
utmaningar dels med ett flyttat SDF-SM, dels med många lokala 
restriktioner utifrån pandemin. Vi valde i ett tidigt skede att 
pausa distriktslagens verksamhet då samlingar innebär att 
spelare från alla upplands olika hörn & föreningar träffas och kan 
bidra till en ökad smittspridning. Mycket av kommitténs arbete 
har varit att förbereda säsongen 2021/2022 då vi med stor 
sannolikhet kommer att ha 2 SDF-SM att genomföra. Dels för 
pojkar & flickor födda 2004 dels för pojkar & flickor födda 2005.  
Distriktslags SM som skulle gå av stapeln i januari 2021 i 
Nyköping blev flyttat och således togs ingen SM-trupp ut. 



Domarkommittén har under säsongen haft 8 protokollförda 
möten. I sedvanlig ordning har det behandlats ärenden 
gällande allt som rör domarkåren. 
Under denna Corona-säsong så hann vi ändå med att genomföra 
alla våra domarutbildningar. Vi har totalt haft 13 kurstillfällen 
under hösten med totalt 203 domare. Av dessa är 54 tjejer och 
149 killar.  
För att vi ska behålla och utveckla domarkåren på bästa sätt så 
behöver vi utbilda och fortbilda domarkåren. På våra utbildningar 
så görs regeltest och konditionstest samt förtydliganden av 
regler och tolkningar. 
Vi har även ett samarbete med Storvreta IBK att sköta 
domartillsättning och utbetalning av alla domarnas arvoden 
under Storvreta cup. Cupen blev denna säsong inställd på grund 
av Corona-pandemin. Vi brukar ha flera domarutvecklingsprojekt 
i gång under cupen som tyvärr också då blev inställda denna 
säsong.  
Vi brukar under en säsong göra många domarobservationer, 
denna säsong hann det göras ett fåtal innan säsongen stängde 
ned.  
Upplands IBF fick också uppdraget att sköta domartillsättningen 
för senior och juniorserierna i våra samarbetsdistrikt Dalarna och 
Gästrikland. Det behövdes en hel del planering för detta och 
under den månaden vi hann genomföra detta innan Corona så 
fungerade det bra. 

#pålikavillkor En av Upplands Innebandyförbunds viktigaste 
uppgifter är arbetet 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 genomförde vi tre 
digitala träffar. #pålikavillkor är ett projekt som vi arrangerar 
tillsammans med RF SISU Uppland och till säsongen 2021/2022 
planerar vi att utöka verksamheten med ett flertal nya insatser. 



Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet jobbar utifrån att öka ungdomars påverkan på 
uppländsk innebandy men också som en liten barometer för 
kansliet i att rådfråga vad ungdomar tycker i vissa frågor och 
projekt. Ungdomsrådet hann med ett protokollfört möte och 
några mindre digitala träffar under säsongen. 

Post Corona 
Tillsammans med några av våra föreningar har vi under säsongen 
haft digitala möten där vi diskuterat hur vi på bästa sätt kan 
återstarta innebandyverksamheten efter att pandemin klingar av. 
Mötena har varit givande och har gett oss en bättre inblick i 
föreningarnas vardag. Vi avser att även fortsätta den här dialogen 
i olika former med fokus på återstart av verksamheten. Det 
handlar om hur vi tillsammans på bästa sätt får tillbaka, behåller 
och rekryterar nya spelare och ledare till innebandyn. 

VM-2021 - It’s all about Uppsala 
Denna grupp innehåller representanter från Svenska 
Innebandyförbund, Upplands Innebandyförbund, Destination 
Uppsala och IFU Arena som arbetar tillsammans för fyra stora 
damarrangemang.  
På grund av Covid-19 och restriktioner så har U19 VM flyttats än 
en gång och planeras nu för att genomföras i september 2021. 
Under säsongen så har även gruppens arbete utökats med att 
planera det första Veteran-SM som kommer genomföras feb 
2022. 

GUD-samarbetet  
Ett regionsamarbete mellan Gästrikland, Uppland och Dalarna 
(GUD) där vi under många år bedrivit gemensamma serier på 
senior och junior nivå.  
Under den gångna säsongen så har vi vid ett flertal digitala 
träffar diskuterat samsyn på de olika direktiv som myndigheter 
och RF tagit fram gällande träning och seriespel.  
Upplands Innebandyförbund har i och med denna säsong tagit 
över ansvaret för delar av domarnas utveckling och 
domartillsättningen i regionen. Arbetet planerades och 
påbörjades och fungerade bra så länge seriespelet var igång. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
ÖVERGRIPANDE - UIBF 
Av de olika mål som har funnits med i vår verksamhetsplan för 
säsongen 2020/21 har vi nått målen i vissa enstaka fall medan 
andra aktiviteter har vi tvingats pausa den här säsongen på 
grund utav rådande pandemi. MEN här kommer ändå ett 
axplock av de mål och aktiviteter som vi ändå har lyckats 
genomföra. 

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 under året genomfört 16 utbildningar med 160 deltagare, 
när pandemin omöjliggjorde möjligheten att anordna fysiska 
utbildningar så valde vi att testa ett digitalt upplägg där vi 
genomför utbildningen över teams. Men efter noga utvärdering 
med våra kursledare och de som deltog på utbildningen valde vi 
att avvakta med ytterligare utbildningar till den dag vi kan 
återuppta de fysiska träffarna, fördelarna med att ses och det 
erfarenhetsutbyte det medför går förlorat när vi kör digitalt samt 
att många av de diskussioner som är en viktig del av 
utbildningen försvinner.  



Digitala inspirationsföreläsningar  
I samband med att vi valde att pausa våra SIU-utbildningar så 
startade vi ett gemensamt projekt inom GUDH (Gästrikland, 
Uppland, Dalarna & Hälsingland) och Ålands innebandyförbund. 
Där vi erbjudit digitala inspirationsföreläsningar. Syftet med 
dessa har varit att tillfredsställa det fortbildningsbehov som 
funnits och det har varit ett stort intresse för dessa föreläsningar.  
Under dessa 5 digitala föreläsningar har vi haft 347 deltagare. En 
tydlig majoritet av dessa är uppländska ledare men vi har haft 
representation från hela GUDH regionen, Åland samt deltagare 
från våra grannländer Norge, Danmark och Finland.     

- Kent Göransson  
- Mårten Storm   
- Jenny Hedlund  
- Håkan Söderman  
- Peter Svensson-Hörnsten     

Digitala satsningar 
Våren 2021 så fick vi verkligen fart på våra digitala projekt, vi har 
träffat och intervjuat föreningar, ledare och samarbetspartners 
som sedan publicerats i rörlig bild.  
Denna publicering har mestadels gjorts på Youtube men vi har 
även ett flertal inlägg på våra sociala medier. Vi har bland annat 
träffat och intervjuat; 

- Adam Troy – Årets innebandyprofil 2020 
- Tobias Svensson – IFU Arena  
- Oscar Lundin – Tränare Storvreta IBK 
- Magnus Adolfsson – Tränare Hagunda IF    

Samt gjort en liten säsongsutvärdering med de föreningar som 
kunnat genomföra en hel innebandysäsong Storvreta IBK, IK 
Sirius IBK & IK Sirius FBC samt Hagunda IF. 



UTMÄRKELSER 20/21 
ÅRETS INNEBANDYPROFIL 

Jörgen Karlsson har varit det svenska 
herrlandslagets materialförvaltare 
sedan 2009. Åtta år senare gjorde han 
sin hundrade landskamp och hade 
fram till dess aldrig missat en match 
eller träning. En svit som lever än idag 
vad vi vet.  
 
Jörgen har också ett förflutet som 
distriktslagsledare för Uppland samt 
flera ledaruppdrag på klubblagsnivå. 
På förbundsnivå har Jörgen varit 
verksam i ungdomskommittén och 
han har även ett förflutet som spelare 
i IK Nåstern. 

Materialförvaltarrollen tog sin början i Storvreta IBK 2004 där 
Jörgen än idag är verksam och han är en riktig kulturbärare. 
Ordning och reda samt en noggrannhet i detaljerna är ledord 
som tagit Jörgen hela vägen till både SM- och VM-guld.  
Årets innebandyprofil 2020/2021 är Jörgen Karlsson! 
 

ÅRETS FÖRENING 
SK Vide har under ett pandemi år valt att 
agera och har under året genomfört 
nattvandringar för seniorlagen, 
utomhusträningar, jobbat med att få fram 
en utomhusplan samt satsat på sina sociala medier. Föreningen 
har tagit stora kliv de senaste åren och har idag 24 lag i seriespel. 
Med det gedigna arbete som utförs i föreningen är vi säkra på att 
de kommande åren kommer bli framgångsrika på alla plan.   
Årets förening 2020/2021 är SK Vide! 

Foto: idrottsfoto.com



ÅRETS ELITSPELARE DAM 
IK Sirius FBC slog Sverige med häpnad i SSL 
och hamnade till slut topp 4. Lagets klippa 
och pådrivare är lagkaptenen Klara Molin 
som gör sin sjätte raka säsong i klubben. 
Molin jobbar hårt över hela planen och 
hann med att producera 40 poäng under 
säsongen. Molin har varit bofast i landslaget 
de senaste säsongerna och kommer med 
största sannolikhet att representera Sverige 
i VM som spelas 2021 i IFU Arena.  
Årets elitspelare 2020/2021 är Klara Molin! 

ÅRETS ELITSPELARE HERR 
Mattias Samuelsson från Storvreta IBK har 
under säsongen svarat för en övertygande 
insats med det defensiva arbetet och 
snabbheten som sitt främsta signum. 
Denna säsong har Samuelsson dessutom 
mångfaldigt ökat sin poängproduktion. 
Från fyra poäng förra säsongen till 28 poäng 
denna säsong. Samuelsson är ett föredöme 
både på och utanför planen och svarade för 
ett av Storvretas mål i SM-finalen. 

Årets elitspelare 2020/2021 är Mattias Samuelsson! 

ÅRETS LEDARE 
Priset till årets ledare 20/21 tilldelas 
Hagunda IF herrs ledartrojka 
Magnus Adolfsson, Kim Johansson 
och Tomas Åhrberg. Dessa ledare 
har gjort ett fantastiskt arbete med 
att vinna kvalet till SSL och för första 
gången kvalificera Hagunda till Svenska Superligan. Detta har 
trojkan lyckats med i sitt första tränaruppdrag vilket gör bedriften 
än större! 
Årets ledare 2020/21 är Magnus Adolfsson, Kim Johansson och 
Tomas Åhrberg! 

Foto: Jakob Arvidsson

Foto: 
idrottsfoto.com

Foto: idrottsfoto.com 



EKONOMI SÄSONGEN 20/21 
EKONOMISK BERÄTTELSE 
Upplands Innebandyförbund är en ideell förening. Hundratals 
ideella timmar läggs varje år ned på arbete i förbundets regi för 
att genomföra den verksamhet som finns redovisad i denna 
verksamhetsberättelse. 
Förenings- och serieavgifter, bidrag SIBF, RF-SISU Uppland och 
andra intäkter möjliggör för förbundet att ha bemanning på 
kansliet och hålla en hög servicenivå till våra medlemmar, 
föreningarna och dess ledare. Det ska också ge förbundet 
möjlighet att bedriva verksamhet och utveckling av 
verksamheten inom alla områden samt genomföra aktiviteter 
som inte ger något ekonomiskt överskott. 
2020-2021 har varit ett mycket speciellt år pga Coronapandemin. 
Större delen av serieverksamheten har fått ställas in och likaså 
flera av de kurser som planerats. Kurser som har varit möjliga att 
genomföra digitalt har genomförts. 
Förbundets personal har under verksamhetsåret varit 
korttidspermitterade olika perioder och förbundet har erhållit 
505 743 kronor i bidrag från Tillväxtverket. Dessutom har vi 
erhållit 259 595 kronor i kompensationsstöd från Svenska 
Innebandyförbundet. 
Styrelsen har gjort en bokslutsdisposition på 250 000 kronor för 
att slutföra den förändring av kansli- och styrelseorganisationen 
som styrelsen beslutade sent under verksamhetsåret 2019-2020 
men pga Coronapandemin ej har kunnat slutföras under detta 
verksamhetsår. 
Med hänvisning till bl a ovanstående presenterar förbundet ett 
positivt resultat/överskott på 821 590 kronor. Förbundsstyrelsen 
föreslår att årets resultat 821 590 kronor överförs i ny räkning. 
Dock föreslås att större delen av överskottet används för att 
balansera budgeten för verksamheten 2021-2022. 
I övrigt hänvisas till presenterad Balans- och Resultaträkning. 



UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND

RESULTATRÄKNING 2020-2021 2019-2020

INTÄKTER
Anmälningsavgifter 2 676 875 2 682 000
Föreningsavgifter 102 000 90 000
Anslag 336 547 351 997
Övriga intäkter 1 489 452 2 311 237
SUMMA INTÄKTER 4 604 874 5 435 234

KOSTNADER
Verksamhetskostnader 225 492 1 066 910
Personalkostnader anställd personal 2 902 363 2 713 740
Personalkostnader, domare, kommittéer, styrelse mfl 153 444 607 410
Övriga rörelsekostnader 409 538 507 429
Finansiella kostnader 2 072 2 668
SUMMA KOSTNADER 3 692 909 4 898 157

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 911 965 537 077

AVSKRIVNINGAR 0 0

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 911 965 537 077

Finansiella intäkter 159 625 0
SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 159 625 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 537 077

Bokslutsdispositioner 250 000 410 000

ÅRETS RESULTAT 821 590 127 077

1



UPPLANDS INNEBANDYFÖRBUND

BALANSRÄKNING 2020-2021 2019-2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Inventarier 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 2 807 154 1 176 446
Kortfristiga placeringar 2 327 742 2 168 117
Kortfristiga fordringar 213 421 303 935
Summa omsättningstillgångar 3 648 498

SUMMA TILLGÅNGAR 5 348 317 3 648 498

SKULDER OCH EGET KAPITAL
SKULDER 
Kortfristiga skulder 0 0
Leverantörsskulder 40 800 0
Upplupna sociala avgifter 123 115 103 482
Upplupna skatter 53 192 58 182
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 1 837 417 1 017 131
Summa kortfristiga skulder 2 054 524 1 178 795

EGET KAPITAL
Eget kapital 2 469 704 2 342 626
Årets resultat 821 590 127 077
Summa eget kapital 3 291 294 2 469 703

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 348 317 3 648 498

1

FÖRKLARING  BALANSRÄKNING - NOT 1

2020-2021 2019-2020

RESERVATIONER 600 000 350000
UPPLUPNA LÖNER 274 478 0
UPPLUPNA SEMESTERLÖNER 410 052 306768
UPPLUPNA PENSIONSKOSTNADER 21 204 0
UPPLUPNA LAGST SOCIALA AVGIFTER 86 241 0
KANSLIUPPRUSTNING 17 223 60000
FÖRINBET BIDRAG 2020-2021 (TILLVÄXTVERKET) 60 367 0
FÖRINBET AVGIFTER 31 200 0
FÖRUTBET INT DL 2019-2020 0 37100
ÖVR UPPL KOSTN/FÖRUTBET INTÄKTER 336 652 263262
SUMMA 1 837 417 1017130

1

NOT 1





UPPLÄNDSK INNEBANDYS 
FÖRENINGAR 20/21 = 60ST 
* 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       
Björklinge BK 
Bålsta FBC  
Bälinge IF 
Enköpings IBK  
Estuna IF  
FBC Uppsala  
Fjärdhundra SK  
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 Sirius FBC  
IK Sirius IBK                 
IS Saga                              
Karlholms Gymna. O IF* 
Loke IBK                             
Lokomotiv Grillby            
Marma SK*  
Midas IBK                          
Norrbacka Märsta IBF*   
Nyby IBK 
Rasbo IK         
Rosersbergs IK                  
Rosersberg Arlanda IBK 
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 IF 



UPPLAND - ANTAL LICENSER 
2020/2021  6 704 st (32,5 % kvinnor/flickor & 67,5 % män/pojkar)  
2019/2020  7 852 st (30 % kvinnor/flickor & 70 män/pojkar) 

Licenssiffrorna visar på en nedgång med 14,5 % eller 1140 spelare.  Vi kopplar 
detta till den pandemi som stoppat en stor del av verksamheten större delen av 
säsongen. Den största delen av nedgången finns på grön nivå 7–9 år där vi är 
708 färre spelare än förra säsongen. På blå nivå ser vi den enda ökningen där 
antalet flickor ökat från 581 till 618. 

A-licens 16 år och äldre:   Fördelning:  
32 % (2019/2020 31 %)   Män 75% / kvinnor 25%   
     (2019/2020 73/27 %) 
B-licens 15 år och yngre:        Fördelning:         
67 % (2019/2020 68 %)   Pojkar 66% / flickor 34%  
     (2019/2020 69/31 %) 
Motionslicens:                           Fördelning:                  
1 % (Oförändrat)    Män 60% /kvinnor 40%  
     (2019/2020 48/52 %) 
 

2019/20 2020/21 Förändring antal Förändring %

2177 1469 -708 -32,5% 0–9 år
589 453 -136 -23,1% Kvinna

1588 1016 -572 -36,0% Man
1884 1830 -54 -2,9% 10–12 år

581 618 37 6,4% Kvinna
1303 1212 -91 -7,0% Man
1303 1201 -102 -7,8% 13–15 år

513 476 -37 -7,2% Kvinna
790 725 -65 -8,2% Man
734 674 -60 -8,2% 16–18 år
254 246 -8 -3,1% Kvinna
480 428 -52 -10,8% Man

1431 1236 -195 -13,6% 19–34 år
341 312 -29 -8,5% Kvinna

1090 924 -166 -15,2% Man
315 294 -21 -6,7% 35 år-

94 74 -20 -21,3% Kvinna
221 220 -1 -0,5% Man

7844 6704 -1140 -14,5% TOTALT
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Säsongen 2020/2021 präglades mycket av den pågående 
pandemin. De serier som kunde spelas hela säsongen var endast 
tre till antalet och i damernas Superliga försvarade IK Sirius FBC 
Upplands färger. Laget gick in i säsongen som underdogs. 
Nygamle tränaren Marko Palosaari var tillbaka i båset. 
Spelaromsättningen var hög men sportchef Sara Orebrand 
lyckades hitta fynd både lokalt, nationellt och i Finland. 
Målvaktsposten var ett stort frågetecken efter att Jennifer Gräll 
lagt hjälmen på hyllan. Hennes roll täcktes dock med bravur av 
främst Matilda Östlund Visén. 

Förra säsongens tionde plats byttes ut till en topp 4-placering 
och IK Sirius FBC blev säsongens positiva överraskning i SSL. 
Laget gjorde fler mål, släppte in färre mål, vann fler matcher och 
trots flera tunga skador trummade laget på. Anförda av 
lagkaptenen och tillika landslagsspelaren Klara Molin tog sig 
laget till slutspel för första gången sedan säsongen 2017/2018. 

           Foto: Per Wiklund 

I slutspelet väntade KAIS Mora i kvartsfinal. Sirius förlorade den 
första kvartsfinalen på hemmaplan men kvitterade 
kvartsfinalserien på bortaplan men sedan tog energin slut och 
KAIS Mora kunde vinna de två sista matcherna och därmed 
kvartsfinalserien med 3-1. 



I herrarnas Superliga var Oscar Lundin ny tränare i Storvreta IBK. 
Laget fick in Filip Eriksson från lokalkonkurrenten Sirius och i 
seriespelet var Storvreta omutbara och tog åter hem den 
serieseger IBF Falun lånade säsongen före. Albin Sjögren klart 
poängbäst i grundserien för Storvreta IBK. 

I slutspelet valde Storvreta att möta Växjö i kvartsfinal. Ett bra val 
visade det sig efter 4-1 i matcher till Storvreta. I semifinalen mot 
Mullsjö blev det tuffare. Storvreta vann den första semifinalen 
men Mullsjö tog sedan två raka segrar innan Storvreta tog tag i 
saken igen och avgjorde med tre raka segrar varav de två sista 
efter straffar respektive sudden death. 4-2 till Storvreta alltså. Den 
andra semifinalserien mellan Falun och Kalmarsund fick tyvärr 
avbrytas efter många positiva Covidfall i båda lagen. Falun ledde 
med 3-1 i matcher och finalen flyttades fram en vecka men 
Kalmarsund fick kasta in handduken ändå. 

          Foto: Per Wiklund 

I finalen mot Falun kom inte Storvreta upp i vanlig standard. 
Storvreta ledde förvisso med 2-1 efter den första perioden men 
sedan var det Falun för hela slanten och de vann till slut med 5-3. 
Storvretas sista mål gjordes i slutet av Mattias Samuelsson som 
därmed fick sluta karriären som målskytt. 



IK Sirius IBK fick in meriterade Stefan Forsman och Jonas Wärm i 
båset. Spelarmässigt försvann många tongivande spelare och 
Sirius fick bygga om truppen med många yngre spelare. Mycket 
hopp fanns också för nygamle landslagsspelaren Karl Bredberg-
Kostov som var tillbaka efter ett par år i Schweiz. Tyvärr kantades 
hans säsong av olika skador och Sirius fick slåss för sin existens i 
botten av tabellen. En viktig seger över Jönköping i slutet av 
säsongen gjorde att laget passerade Höllviken och därmed 
räddade nytt kontrakt med minsta möjliga marginal. 

           Foto: Per Wiklund 

I herrarnas Norra Allsvenska deltog som vanligt Hagunda IF. 
Laget hade i flera säsonger nosat på en plats i Superligan och 
även denna säsong tog sig laget till Play Off. Vägen dit var dock 
inte spikrak men efter en glimrande avslutning på säsongen 
med många raka segrar gick Hagunda IF till Play Off med stark 
formkurva. Comebacken av bygdens förlorade son Johan 
Eriksson blev en stor succé och i Play Off 1 vann Hagunda med 2-1 
i matcher över AIK. I Play Off 2 väntade samma motstånd som för 
två år sedan, nämligen Warberg. Den gången avgjordes allt i en 
femte och avgörande match där Warberg vände och vann i slutet 
av den sista matchen. 



           Foto: Per Wiklund 

Den här gången var Hagunda revanschladdat och trots förlust i 
den första matchen med hela 10-4 kunde Hagunda sedan vinna 
tre raka matcher och därmed kvalificera sig för SSL för första 
gången. Både match två och tre vanns med 7-6 efter bland annat 
fina mål av Niklas Wiik och i den sista matchen var det inget 
snack. 12-4 till Hagunda! Veteranen Fredrik Holtz var lagets 
främsta poängplockare i play off med sina 13 poäng. 

Övriga förbundsserier som damernas Allsvenska och herrar div 1 
hann bara spela ca 5 omgångar innan säsongen avbröts p.g.a. 
pandemin och i slutet av februari kom beskedet att säsongen 
ställdes in helt för dessa lag. 

Upplands lokala serier och våra gemensamma serier med 
Gästrikland och Dalarna kom igång men redan i månadsskiftet 
oktober/november sattes de på paus och kunde därefter inte 
återupptas. 




