Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2008-2009

Inledning
23:a säsongen i klubbens historia är återigen en säsong med stora
sportsliga framgångar. I år har vi haft 23 lag i seriespel, varav 9 har varit
tjejlag, 39%. Vi är en av Sveriges framgångsrikaste ungdomsklubbar och
Värmlands största innebandyklubb med 600 licensierade spelare. Vi har
ett 70-tal engagerade tränare som gör det möjligt för våra lag att fungera
och tillsammans med övriga engagerade innebandyvänner, föräldrar,
deltagare i olika arbetsgrupper och styrelseledamöter är det en stor ideell
arbetsinsats som ligger bakom de stora framgångarna och som är en
förutsättning för att vi skall fortsätta att utvecklas.
Sportsliga resultat
Vårt HERR-lag började säsongen väldigt starkt och ledde Division 1
mellersta. Därefter följde en tung period med många uddamåls förluster.
Strax efter juluppehållet valde Alex Bugarski på egen begäran att befrias
från tränarsysslorna, Danne Lundqvist tog över som huvudtränare.
Höjdpunkten på säsongen var derbymatcherna mot Karlstad IBF,
intensivt, tätt och mycket publik. Vi vann första mötet klart med 10-2,
andra derbyt gick till sudden death där vi förlorade. Vårt unga och till
delar orutinerade lag förstärktes under vårsäsongen med rutinerade
spelare och visade att just laginsatsen är viktig och gör det mesta möjligt.
Herr-U spelade i år i division 4 serie, efter vinst i division 5 ifjol, laget
hamnade på en 6:e plats och slapp kvala. HJ deltog i år i
juniorallsvenskan, tog sig inte vidare från gruppen. I DM tog vi hem
silverbucklan, bästa placeringen någonsin. Dessutom vann vi DM för HJ20
år!
Vårt unga DAM-lag har framtiden för sig och de slutar även i år på en 5:e
plats, vilket känns stabilt och intressant inför nästa säsong. Dam-U som
spelade i division 3 slutade även de på en hedrande 5:e plats. I DM 18 år
ställde vi också upp med ett DJ lag som tog sig till semifinal men där fick
se sig besegrade av Hagfors. Flickor 16 vann sin DM-final borta mot

Hagfors efter sudden i en extremt spännande final.
Våra ungdomslag har genomgående haft en bra säsong och i nya
Värmlandsserierna slutade Skoghallslag som seriesegrare i 4 klasser;
Klass P2 och P4, Klass F1 och F3. Därtill kommer många fina placeringar
och inte minst laginsatser oavsett placering. Årets Lilla-VM blev en stor
framgång för klubben då vi var representerade i samtliga klasser.
Skoghalls IBK tog sig till slutspel i tre av de fyra klasserna och vann där
såväl F12 som P14 och P12.
Många lag och spelare har också deltagit i SM genom Lunarstorm-cup,
ungdoms-SM och spel i Värmlandslagen. 2 lag tog sig till finalspel i
Lunarstorm-Cup (SM för klubblag ungdom). Väl på plats i finalspelet i
Falun slutade P14 som guldmedaljörer och P15 som bronsmedaljörer, det
bästa resultatet i Skoghalls historia. Vi har all anledning till att vara stolta
över våra duktiga ungdomsspelare! Även många övriga lag stod för fina
insatser.
Skoghall har varit representerade i våra Värmlandslag. Ledare för F15 har
varit våra duktiga lagledare Patrik Ögren och Håkan Larsson och Eva-Lena
Brattèn, spelare som deltog var Frida Mjöberg Nanny Ögren, Sandra Bood,
Emelie Larsson, tyvärr tog de sig inte vidare från gruppen. I P15 som fick
vi nöja oss med en representant Oscar Thorén, de besegrades av Uppland
i kvartsfinalen. I DJ 17 som tyvärr inte heller tog sig vidare från gruppen
deltog Maria Vikström, Filippa Rosendahl och Emma Gustavsson.
HJ17 som fick se sig besegrade i en jämn semifinal mot Stockholm deltog
Jon Hedlund och Oscar Björkdahl. I truppen var även Filip Andersson
uttagen men skadade sig olyckligt på trupplägret innan SM.
Jon Hedlund har varit med och tagit VM Guld till Sverige efter storspel mot
Finland i HJ 19. Jon är förebild för alla i föreningen en egen produkt som
vi är oerhört stolta över. Det är roligt för hela föreningen då det är ett bra
kvitto på att vi kan utveckla våra talanger och att vi har fått den första
egna produkten i landslaget i föreningens historia.
Linus Oregran fick mottaga stipendium från Per Bergmans minnesfond för
sina fina insatser under säsongen.
Många ungdomslag har också deltagit i cuper och arrangemang runt om i
landet i syfte att spela ihop laget, ge alla fler möjligheter att få spela
matcher och utvecklas som innebandyspelare.
Övriga aktiviteter

Innebandyskolan har som vanligt varit populär, liksom vår verksamhet för
de allra yngsta: Leka innebandy. Verksamheten ger oss en föraning om
att vår förening kommer att fortsätta att utvecklas och att det finns
många entusiastiska barn som väntar på att få växa upp och utvecklas till
innebandyspelare.
Vi har för tredje året i rad deltagit som en av huvudarrangörerna i Eagle
Floorball Cup vilket nu börjar etableras som ett årligt arrangemang i
samarbete med Hallalliansen. Ett väl genomfört arrangemang med alla
lag, föräldrar och tränare engagerade under tre dagar, Eagle Floorball Cup
är en viktig inkomstkälla för föreningen men också ett bra kvitto på en
förening där alla ställer upp och där frivilliga insatser gör det möjligt att
bedriva bra verksamhet.
Vi har för första anordnat Spöket Laban Cup, en cup för pojkar födda 01,
alla tilldelades en guldmedalj med spöket Laban på och T-shirt. En succé
som vi räknar med att genomföra varje år.
Vi har anordnat välkommen till föreningen utbildning, kost- och
motionsskola för våra 14-åringar, samt ett flertal andra utbildningar.
Föreningen i övrigt
Föreningen har påbörjat ett stort utvecklingsarbete med att arbeta fram
en verksamhetsplan. Första mötet hölls på Plaza där klubbens framtid
diskuterades. Ordfröande, Vice ordförande, Sportchef och
Utbildningsansvariga har varit på föreningsutveckling med Svenska
Innebandy förbundet.
Vi har haft två sponsorarrangemang, det första vid derbyt och de andra
inför herarnas sista match. Peter Tufvasson har producerat en film åt oss
”stort hjärta och liten hall”
Filmen har gjort stor succé, vi har delat ut den till sponsorer,
samarbetspartners, lagledare samt sålt den till Stockholms
Innebandyförbund. Vi har under året lagt upp ny hemsida samt köpt
domänen skoghallsinnebandy.se.
Föreningen har för tredje året i rad haft möjlighet att ha en heltidsanställd
kanslist, Kenneth Linder. Han har underlättat det dagliga arbetet för såväl
styrelse som ledare och är en viktig medarbetare i vår förening. Vi har
dessutom haft förmånen att samarbeta med en mycket duktig fotograf
Peter Tufvasson som även har producerat filmen ”Stort hjärta liten hall”.
Genom Peter har klubben fått tillgång till många snygga bilder på våra
spelare som har speglat klubben och sporten väl. Vi har genomfört ett
föredrag på Hammarö Rotaryklubb; Skoghalls Innebandy Sveriges främsta

ungdomsklubb?
Föreningen har engagerats starkt i frågan kring ny hall. Vi har genom
Svenska Innebandyförbundet drivit 40*20 projekt. Kommunen har lagt
fram ett förslag på ny hall, de har förordat Djupsundsområdet. För
närvarande utreds frågan vidare i kommunen och skall tas upp i
kommunfullmäktige i juni. Innevarande säsong har vi haft dispens för Herr
A, vi har spelat hälften av våra matcher i Mörmohallen. Vi vet ej i nuläget
vart våra hemmamatcher skall spelas nästa år.
Våra ledare har under året gjort oerhört stora insatser. Vår förening drivs
av ideella krafter och våra många ledare har lagt ner tusentals timmar
under året för att skapa bra förutsättningar för att tjejer och killar i alla
åldrar skall få ha roligt och utvecklas tillsammans och individuellt inom
innebandyns område. Vi kan inte nog understryka betydelsen av goda
ledare.
Styrelsen har under året bestått av åtta ledamöter; Maria Åhgren
ordförande, Hans Lundström vice ordförande, Magnus Eriksson kassör,
Eva Gustafsson, sekreterare, Sofia Carlsson, Karl-Axel Nystadius och
Bengt Andersson. Suppleanter har varit Tommy Fabbri och Monica Ekberg.
Styrelsen har ett konstituerande och 9 övriga protokollförda
sammanträden.

