RIG-eleverna i årskurs 3 presenterar sig själva

Elias Niclasson
Födelsedatum:
24 maj 2001
Moderförening:
Västerås IB
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Bolltrygg
2. Spelförståelse
3. Vända spelet
Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla mitt
skott.

Position:
Back

Meriter:
• Czech open Guld 2017
• Czech open Guld 2018
• Serieseger Division 1 Norrland 2017/18
• HJ18 SM Guld 2018
• HJ18 SM Guld 2019
• Bosönläger 2019

Presentation av mig själv: Jag är född och uppvuxen i Västerås, Västmanland och har älskat idrott
sedan barnsben då jag spelat både innebandy och fotboll samt bandy. Efter att ha testat på dessa
sporter valde jag att satsa helt på innebandy och blev så småningom antagen till
riksinnebandygymnasiet där jag spenderat de tre senaste åren. Jag är ambitiös och målinriktad med
allt jag gör samtidigt som jag är ödmjuk.
Min målsättning inom innebandyn är att representera A-landslaget i framtiden samtidigt som jag
etablerat mig i ett SSL-lag.
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Marcus Peil
Födelsedatum:
26 mars 2001
Moderförening:
Onsala IBK
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Skott
2. Spelförståelse
3. Vinnarskalle
Något jag vill utveckla:
Jag vill fortsätta utveckla
min styrka.

Position:
Vänsterforward

Meriter:
• Brons Prag games 16/17
• Guld Czech open 17/18
• Brons Sdf-sm 17/18
• Serieseger div 1 norrland 17/18
• Vinnare kval till allsvenskan 17/18
• JSM-guld hj18 17/18
• Silver Czech open 18/19
• JSM-guld hj18 18/19
• Bosönläger U19 landslaget 18/19
• Finnkampen Alingsås U19 landslaget 19/20
• EFT i Finland U19 landslaget 19/20
Presentation av mig själv:
Jag är uppvuxen på Onsala som ligger strax söder om Göteborg, det var även där som jag startade
min innebandykarriär. Jag gjorde ett tidigt val som innebandyspelare då jag som 12-åring bestämde
mig för att spela i Lindås IBK, ett mer elitsatsande lag. Därefter var det dags för gymnasieval, då
valde jag att fortsätta min karriär på RIG. Jag valde att gå på RIG för de kändes som helt rätt steg i
min utveckling både innebandymässigt men även hur man utvecklas som person utanför
innebandyn. Som person är jag väldigt social, målmedveten, glad och har lätt för att passa in i nya
miljöer. Det som kännetecknar mig som innebandyspelare är att jag tycker om att skjuta och skapa
mycket målchanser men även att jag jobbar hårt. Mina mål med framtiden är att bli en bra SSLspelare och på sikt slå mig in i landslaget.
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Lovisa Thorsander
Födelsedatum:
13 februari
2001

Tre styrkor hos mig:
1. Fysik
2. Spelförståelse
3. Inställning

Moderförening:
Nykvarns IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla min
precision i pass och skott.

Position:
Center, forward

Meriter (såhär långt):
• Serieseger div 1 2017/18 (Nykvarn)
• Serieseger JAS17 2017/18 (Nykvarn)
• Innebandyfesten JAS17 2018 (Nykvarn)
• Kval till allsvenskan säsongen 2017/18 och 2018/19 (Nykvarn)
• SDF-SM 2018 (Södermanland)
• U19-läger på Bosön 2019

Presentation av mig själv: Jag heter Lovisa Thorsander och är uppvuxen i Nykvarn med min mamma,
pappa och mina två äldre systrar. När jag var liten provade jag flera sporter men fastnade snabbt för
innebandyn. Jag har alltid spelat i min moderklubb, Nykvarns IF, men inför mitt tredje gymnasieår
fick jag förfrågan att flytta till Umeå för att gå på RIG. Det lät som ett roligt äventyr och en möjlighet
till utveckling både som person och inom innebandyn. Jag är en målmedveten, ambitiös spelare med
hög fart och kraft på planen. Utanför planen är jag en ödmjuk, positiv, driven och glad tjej som
tycker om utmaningar och har lätt för anpassning till nya miljöer och människor.
Efter gymnasiet vill jag hitta ett lag som ger mig förutsättningar för största möjliga utveckling, gärna
i en stad där det är möjligt att kombinera innebandy med vidare studier. Min målsättning är att
utvecklas till en komplett innebandyspelare och etablera mig i SSL.
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Ida Waern
Födelsedatum:
13 juli 2001
Moderförening:
Holmsund City
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Närkampsspel
2. Spelförståelse
3. Fysik

Något jag vill utveckla:
Mitt skott

Position:
Back

Meriter:
• Serieseger Allsvenskan 2018/2019
• SDF-SM Brons med Västerbotten
• SM-guld 2018 Dj17
• SM-guld 2018 Dj18
• SM-guld 2019 Dj18
• Landskamper U19 EFT 2019

Presentation av mig själv:
Hej!
Ida Waern heter jag och spelar back i RIG Umeå IBF. Jag skulle beskriva mig själv som en tjej med
mycket vilja och pondus, som inte backar när spelet hettar till på planen. Mina styrkor är framförallt
mitt försvarsspel då jag spelar hårt och tätt och gillar närkamper. Utanför planen är jag en öppen
och social tjej som har lätt för att anpassa mig i nya miljöer. Eftersom jag är född i Umeå och har
bott här i hela mitt liv, har jag inte behövt flytta för att börja på RIG. Nu, efter 3 år på
Riksinnebandygymnasiet har jag även mina dörrar öppna för att flytta mer söderut.
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Jonas Grahn
Födelsedatum:
7 Maj 2001
Moderförening:
Timrå IBC
Spelar i:
Rig Umeå IBF
Position:
Center

Meriter: (såhär Långt)
• U19 Bosönläger 2019 (u19)
• SM-Guld 17/18 (Rig Umeå)
• SM-Guld 18/19 (Rig Umeå)
• 2 Säsonger Allsvenskan 18/19 och 19/20
• Rig Umeå Lagkapten 19/20
• Czech Open Silver med Rig umeå (2018)
• SDFSM (2018)
• 1:a Div 1 Norrland 2017/18 - Vinnare kval till Allsvenskan 2018

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Bolltrygg
3. Inställning

Något jag vill utveckla:
Jag vill fortsätta utveckla
min fysik.
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Presentation av mig själv: Jag heter Jonas Grahn och är född och uppvuxen i Timrå som ligger i
Sundsvall. Min innebandykarriär började just i Timrå också där jag spelade för Timrå IBC. Samtidigt
som jag spelade innebandy så spelade jag fotboll och åkte även längdskidor när jag var yngre. Jag
slutade med fotboll när jag var cirka 15 år för att satsa helhjärtat på innebandy. Jag ser mig själv som
en ambitiös och tävlingsinriktad person som är målfokuserad och ödmjuk och som alltid försöker
sprida positiv energi till min omgivning. Som Innebandyspelare ser jag mig som en smart
tvåvägscenter som jobbar hårt och bidrar mycket genom min spelförståelse och vilja. Mina mål med
innebandyn är att etablera sig i SSL och att en dag få spela i herrlandslaget.

Lovisa von Fircks
Födelsedatum:
9 mars 2001
Moderförening:
Älvsjö AIK

Tre styrkor hos mig:
1. Teknik
2. Förmåga att
kommunicera
3. Spelförståelse/analys

Spelar i:
RIG Umeå IBF

Något jag vill utveckla:

Position:
Målvakt

Jag vill utveckla min fysik
och mina utkast.

Meriter:
• DJ17 SM Guld 2018,
• DJ18 SM Guld 2018,
• DJ18 SM Guld 2019,
• SDF SM Guld 2018,
• Allstar målvakt i SDF SM,
• U19 EFT 2019,
• Allsvensk seriesegrare 2018 och 2019 (Allsvenska Norra).

Presentation av mig själv:
Hej! Jag är en glad och trevlig människa vars mål med innebandy är att utveckla mitt spel och bli en
sådan bra målvakt jag kan bli. Jag är en spelare som behöver tydlighet men när jag väl får en roll
lyckas jag fylla den, oavsett vad den är. Utanför planen är jag målvaktstränare för ett f07 lag, läser
allt möjligt och tittar på anime. Efter gymnasiet vill jag studera vidare till lärare.
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Annie Bokelund
Födelsedatum:
6 februari 2001
Moderförening:
Ljungby IB
Spelar i:
Rig Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Allround
2. Fysiken
3. Kommunikation

Något jag vill utveckla:
Vill fortsätta utveckla
min teknik

Position:
Back/Forward/Center

Meriter:
• SM – guld DJ17 2018, SM – guld DJ18 2018, SM – guld DJ18 2019
• Bosönläger 2019
• Seriesegrare Allsvenskan Norra 2018
• Seriesegrare Allsvenskan Norra 2019

Presentation av mig själv:
Hej!
Mitt namn är Annie Bokelund och jag är kapten i Rig Umeå IBF. Jag kommer ifrån en liten stad i
Småland och för tre år sedan flyttade jag upp till Umeå för att satsa på Innebandyn. Hela mitt liv
har jag alltid älskat att träna och har en stor vinnarskalle. Jag skulle beskriva mig själv som en
väldigt driven tjej med en enorm vilja av att alltid bli bättre, gör gärna det ”lilla extra” som krävs.
Tycker det är kul med nya utmaningar och har lätt för att komma in i nya miljöer. På planen tar jag
ett stort ansvar och är bra på att snacka och lyfta mina medspelare, stark i defensiven. Nu efter tre
år på Rig och i Umeå skulle jag gärna flytta lite mer söder ut för att komma närmre familjen. Jag är
öppen för att antigen plugga eller jobba efter gymnasiet. Mitt mål med innebandyn är att fortsätta
utvecklas och formas till en etablerad SSL spelare.
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Vilma de Gysser
Födelsedatum:
19 juni 2001

Tre styrkor hos mig:
1. Skott
2. Pondus och kraftfull med boll
Moderförening: 3. Teknik
Huddinge IBS
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Något jag vill utveckla:
Det jag vill utveckla är att använda
min fysik på planen fullt ut.

Position:
Forward/center

Meriter (så här långt)
• SDF-SM (Stockholm) Guld F16
• All-Star Team SDF-SM F16
• DJ17 JAS 2017/18 (RIG) SM guld
• DJ18 2017/18 (RIG) SM guld
• DJ18 2018/19 (RIG) SM guld
• U19 Bosön läger 2019
• Serievinst Juniorallsvenskan Norra (RIG) 2017/18
• Serievinst Allsvenskan Norra (RIG) 2017/18
• Serievinst Juniorallsvenskan Norra (RIG) 2018/19
• Serievinst Allsvenskan Norra (RIG) 2018/19

Presentation av mig själv:
Hej, Vilma heter jag. Jag är född och uppvuxen i Stockholm, Huddinge. Jag har i hela mitt liv hållit
på med olika sporter men innebandyn fastnade jag lite extra. Jag började spela innebandy när jag
var omkring 6 år gammal, dels med min två år äldre brorsa men även i ett eget tjejlag. För tre år
sedan flyttade jag upp till Umeå för att spela med RIG. Dessa tre år har varit extremt lärorika och
jag har utvecklats väldigt mycket som innebandyspelare men även som människa. Jag som person
är väldigt ansvarsfull, målmedveten och gillar att ha koll på läget. Mina framtida mål med
innebandyn är att fortsätta utvecklas samt etablera mig i SSL, skulle även kunna tänka mig att
spela innebandy utomlands. Längre fram har jag som mål att representera Sverige i ett landslag
och vinna titlar tillsammans med laget.
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Ebba Bognesand
Födelsedatum:
5 januari 2001
Moderförening:
Strömsbro IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Leftfattad
forward

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Bollstark
3. Snabbhet

Något jag vill utveckla:
Det jag vill fortsätta
utveckla är mitt skott
och min fysik

Meriter (så här långt):
• SDFSM 2015/2017/2018
• Seriesegrare Allsvenskan 2018
• SM-Guld Dj18 2018
• SM-Guld Dj17 2018
• Seriesegrare Allsvenskan 2019
• SM-Guld Dj18 2019

Presentation av mig själv:
Jag heter Ebba Bognesand och är uppvuxen i Gävle, jag är en väldigt glad, lättsam och social
person. Under hela min uppväxt har jag utövat olika idrotter men fastande snabbt för fotboll och
innebandy. När sedan valet kom att välja antingen fotboll eller innebandy blev svaret självklart när
förfrågan om RIG kom. Jag har alltid gillat nya utmaningar och att hela tiden se framsteg och
utveckling. Jag kom nyligen tillbaka från min korsbandsskada vilket har varit ett väldigt tufft år
både fysiskt men också psykiskt, men samtidigt har jag också växt väldigt mycket som person både
på och på sidan av plan.
Kortsiktiga målet just nu är att ta en plats i U-19 landslaget. Och i framtiden är min vision att
etablera mig i ett SSL-lag och ta en plats i A-landslaget.
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Hanna Svanström
Födelsedatum:
10 september
2001
Moderförening:
Klockarbergets
BK
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Täcka skott
2. Närkamper
3. Skott

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla min
explosivitet och pondus
med boll.

Position:
Back
Meriter:
• SDF-SM silver 2018 med Västernorrland
• Bosönläger U19 2019
• Serieseger Allsvenskan norra, 17/18, 18/19
• Serieseger JAS, 17/18, 18/19
• SM-Guld DJ17 2018
• SM-Guld DJ18 2018
• SM-Guld Dj18 2019

Presentation av mig själv:
Jag heter Hanna och kommer ursprungligen från Njurunda strax söder om Sundsvall. Jag har alltid
varit väldigt aktiv och intresserad av idrott, framför allt fotboll och innebandy. För ca 3 år sedan
flyttade jag upp till Umeå och Riksinnebandygymnasiet för att satsa fullt ut på innebandyn. Är
väldigt glad att jag tog chansen då flytten har utvecklat mig som innebandyspelare men har även
växt mycket som person. Jag är väldigt lugn som person, stressar sällan upp mig. Samt mogen och
omtänksam, är mån om att min omgivning mår bra. Jag är ambitiös och jobbar hårt när det gäller
både träning och skolan, efter gymnasiet har jag som mål att studera vidare inom ekonomi. Är nu
redo att ta nästa steg i min utveckling och är öppen för att både stanna i Umeå eller flytta för min
innebandykarriär.
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Thomas Crona
Födelsedatum:
2 juni 2001
Moderförening:
Linköping IBK
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
målvakt

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Positionssäker
3. Engagerad

Något jag vill utveckla:
Att bli bättre på att
hantera sekundärhotet
vid spelvändningar.

Meriter:
• 11 landskamper
• Vinst i finnkampen 18/19
• U19 VM-silver 18/19
• Vinst i finnkampen 19/20
• Vinst i EFT 19/20
•
•
•

HJ18 SM-guld 17/18
HJ18 SM-guld 18/19
Allstar team HJ18 18/19

•
•

Czech open guld 2017
Czech open silver 2018

Presentation av mig själv:
Jag heter Thomas Crona och är född och uppvuxen i Linköping IBK tills jag flyttade till Umeå för att
spela för RIG Umeå IBF. Som person är jag lugn, trygg och målmedveten. Jag har alltid drivits av att
alltid vilja bli bättre, både som innebandyspelare och som person. Mina målsättningar inom
innebandyn är att först ta en stabil plats i SSL och att sedan få representera det svenska herrlandslaget.
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Julia Zachrisson
Födelsedatum:
25 juli 2001
Moderförening:
Täby FC
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Målsinne
2. Teknik
3. Spelförståelse

Något jag vill utveckla:
Utveckla min fysik, bli
starkare i duellspelet

Position:
Forward

Meriter (så här långt):
• SDF-SM Guld. F16
• Bosön U19 2019
• EFT- Silver U19 2019
• DJ17 SM Guld, Innebandyfesten 2017/18
• DJ18 SM Guld, Innebandyfesten 2017/18
• DJ18 SM Guld, Innebandyfesten 2018/19
• Juniorallsvenskan, Poängligavinnare (Grupp D) 16/17
• Juniorallsvenskan, Poängligavinnare (Grupp A) 17/18
• Allsvenskan Norra, Poängligavinnare (Norra) 18/19

Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Täby tillsammans med min familj. Som person är jag en mycket social
och pratglad tjej med höga ambitioner. Jag är driven och gillar utmaningar både inom min idrott
men även i livet. Min innebandykarriär startade i Täby som 10 åring och där blev jag kvar tills 16års
åldern. Vid val av gymnasium fick jag möjligheten till tre års utbildning på RIG och såg det som ett
perfekt alternativ till en fortsatt elitsatsning.
Mina framtida mål med innebandyn är att fortsätta utvecklas, spela i SSL, vinna SM Guld och spela
i A-landslaget och få vara med och representera U19 i VM i maj.
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Daniel Ring
Födelsedatum:
15 oktober
2001

Tre styrkor hos mig:
1. Snabbhet
2. Skott
3. Spelsinne

Moderförening:
Åkersberga IBF
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Något jag vill utveckla:
Styrka

Position:
Forward

Meriter:
• Guld i Czech Open 2017
• Silver i Czech Open 2018
• Sm Guld 2017
• Sm Guld 2018
• 2 st U19 landskamper 2019
• Vinst i finnkampen 2019
• 1:a i Division i norrland 2017/2018

Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Åkersberga en bit utanför Stockholm. Jag började spela innebandy när
jag var 6/7 år gammal i klubben Åkersberga IBF eller så kallad Ackers. Länge kombinerade jag flera
olika sporter tills jag valde att satsa helt på min innebandy när det var dags att börja på gymnasiet.
Rig var ett perfekt alternativ när jag skulle välja gymnasium för att fortsätta min elitsatsning på
innebandyn. Mina framtida mål med innebandyn är att etablera mig i SSL och längre fram få
representera de Svenska Landslaget.
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Matilda Lindgren
Födelsedatum:
26 september
2001

Tre styrkor hos mig:
1. Offensiven
2. Spelförståelsen
3. Närkamper/vinna boll

Moderförening:
Nykvarns IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Back

Något jag vill utveckla:
Jag skulle vilja
få bättre precision i
skotten samt även träna
ännu mer på
spelvändningar.

Meriter:
• SM-guld 2019 DJ18
• SM-guld 2018 DJ18
• SM-guld 2018 DJ17
• 4 Landskamper
• EFT
• Allstar team i SDF-SM

Presentation av mig själv:
Mitt namn är Matilda Lindgren, jag är född och uppvuxen i Nykvarn söder om Stockholm. Har
spelat innebandy sen jag var ca 7 år då jag började spela i min moderklubb Nykvarns IF. Spelade
även fotboll som var en större del av mitt liv när jag yngre, men valde sedan innebandyn. Vid 15
års ålder flyttade jag upp till Umeå för att spela för RIG Umeå IBF, för att utmana mig själv och för
att spela innebandy på en mycket högre nivå än jag tidigare prövat på. Som person är jag
målmedveten, social och har lätt att anpassa mig till nya miljöer. Nu har jag gått på RIG i snart 3 år
och det är dags att pröva på något annat och testa på nya utmaningar söderut.
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Linus Martinsson
Födelsedatum:
4 Februari 2001
Moderförening:
Nykvarns IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Skott
2. Spelförståelse
3. Styrka i närkamper

Något jag vill utveckla:
Min teknik i fart

Position:
Back

Meriter:
• Storvreta cupen Guld 2016
• Czech open Guld 2017
• SDF-SM Silver 17/18
• JSM Guld 17/18
• Czech open Silver 2018
• JSM Guld 18/19
• Bosön U19 2019
• Guld Finnkampen 2019

Presentation av mig själv:
Jag heter Linus Martinsson och kommer från Nykvarn men flyttade därifrån för cirka 3 år sedan för
att satsa på både studier och innebandy. Jag är en väldigt glad person som gillar att hitta på
mycket saker med min familj och mina vänner. Jag har spelat innebandy sedan jag kan minnas och
det har varit en stor del av mitt liv. Att få komma in och spela för RIG var ett stort kliv i min karriär
och har lärt mig en massa saker hittills på denna resa. Som spelare skulle jag säga att skottet är
mitt största hot men jag kan även använda mig av spelförståelse och hitta bra passningar. Jag är
stark i närkamper och gillar att driva fram spelet vid bollvinst. Har en vinnarskalle som gör att jag
aldrig ger upp samt att jag alltid vill vara med och avgöra eller vända matcher. I framtiden vill jag
se mig själv som en bra SSL-spelare och även representera landslaget.
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Alexander Nyman
Födelsedatum
7 maj 2001
Moderförening
Farsta IBK
Nuvarande klubb
RIG Umeå IBF
Position
Back

Tre styrkor hos mig
1. Bra speluppfattning
2. Positions- och
brytningssäker
3. Stark i uppspelsfasen

Något jag vill utveckla
Under tiden på RIG har
min kondition
förbättrats avsevärt,
något jag vill fortsätta
med. Jag vill även
förbättra vissa typer av
avslut, exempelvis
direktskott.

Meriter
Under tiden på RIG dubbla SM-guld i Juniorallsvenskan samt serieseger i div. 1 säsongen2017/2018
och därmed avancemang till Allsvenskan. Uttagen till U19-läger på Bosönsommaren 2019. Vinst i
Czech Open med RIG sommaren 2018.
Även uttagen till Stockholms distriktslag till SDF-SM i Umeå 2018 samt vinst i Prague Games
sommaren 2018.
Presentation av mig själv
Rightfattad back. Har under mina år som pojkspelare innan RIG uteslutande spelat center eller
forward. Under tiden på RIG omskolad till back. Stark i det defensiva spelet, bra speluppfattning,
positions- samt brytningssäker och trygg med boll, särskilt i uppspelsfasen. De en och en halv
säsongerna hittills i Allsvenskan har utvecklat mig mycket som spelare.
På det personliga planet är jag social och har lätt att anpassa mig till nya miljöer och människor.
Jag trivs verkligen i ett lag. Jag har höga ambitioner även utanför idrotten med där jag arbetar
extra på Swedbank, vilket passar mig bra då jag även har valt att gå ekonomiprogrammet på
gymnasiet. Vidare är jag lugn utanför planen men har en stark vinnarskalle i samband med träning
och match och ställer höga krav på mig själv.

