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Syfte & 
målsättning



SYFTE
VARFÖR FINNS VI

SVENSK INNEBANDYS SYFTE 
ÄR ATT ERBJUDA EN ENKEL, 
ROLIG SPORT SOM ALLA KAN 

UTÖVA HELA LIVET. SOM 
BIDRAR TILL ÖKAD AKTIVITET 
OCH RÖRELSERIKEDOM. OCH 

TAR EN AKTIV ROLL I ATT 
BYGGA DET SVENSKA 

SAMHÄLLET.



VISION
ATT BLI FOLKSPORTEN

SVENSK INNEBANDYS VISION 
ÄR ATT BLI FOLKSPORTEN. 

MED FOLKSPORT SÅ TÄNKER 
VI PÅ EN SPORT SOM 

TILLTALAR MÅNGA. SOM ÄR 
ÖPPEN FÖR ALLA. SOM ÄR SÅ 

ENKEL OCH ROLIG ATT 
MÅNGA VILL UTÖVA DEN. 
OCH SOM DESSUTOM ÄR 

UNDERHÅLLANDE ATT SE PÅ.



MÅL
INNEBANDY ÄR EN SPORT SOM 
ALLA SKA KUNNA ENGAGERA SIG I

SVENSK INNEBANDY ÄR 
LÅNGT FRAMME NÄR DET 
GÄLLER MYCKET. VI ÄR JU 

DEN STÖRSTA 
INOMHUSSPORTEN I 

SVERIGE! MEN VI VILL 
UTVECKLA INNEBANDYN 
ÄNNU MER SÅ ATT FLER 
SPELAR, TRÄNAR OCH 

DÖMER.



INNEBANDY ÄR EN SPORT SOM 
ALLA SKA KUNNA ENGAGERA SIG I

Antal licensierade spelare

180 000
Antal utbildade tränare

40 000
Antal motionärer

60 000
Intressegrad för innebandy

15 %
(116 000) (27 675) (1 920) (7 %)

Övergripande mål för Svensk Innebandy till år 2030:

Antal domare

8 000
(4 201)

Andel kvinnor

50 %
(30 % spelare)

Intressegrad landslagen*

25 %
Intressegrad Svenska Superligan *

25 %
(14 % dam, 16 % herr) (12 % dam, 13 % herr)



INKLUDERING SAMVERKAN NYSKAPANDE
Vår personlighet är varm och välkomnande.

Vi behandlar alla jämlikt och med 
respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser 

alla och gör dem delaktiga.

Vi har en öppen attityd.

Vi tänker och utvecklar 
tillsammans. Vi lyssnar på 

omvärlden. Vi är lyhörda. Vi 
delar med oss.

Vi är passionerade och modiga

Vi brinner för vår sport och vi vågar 
testa nya idéer. Vi river gamla 

strukturer. Vi gör inte som alla andra. Vi 
gör skillnad i samhället. 
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Innebandyns värdegrund



1. Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam grund 
och delar samma syfte, vision och värdegrund.

2. Svensk Innebandy har en effektiv organisation som är 
ledande i idrottssverige och innebandyvärlden.

3. Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige och 
”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår verksamhet.

4. En sport som är enkel att börja med, stimulerande att 
utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande att 
komma tillbaka till.

5. Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med 
erbjudandet ”mer än en sport”.

Strategiska inriktningsmål för Svensk 
Innebandy till år 2025



• Syfte: Implementera Svensk 
Innebandy Vill över hela landet.

• Mål: SDF och föreningar känner till 
och arbetar efter Svensk 
Innebandy Vill.

• Mål: Förutsättningarna för 
innebandy ska vara likvärdiga över 
hela landet.

Gemensam arbetsmodell för 
att uppnå mål och fokusområden



Vår organisation

KANSLI

STYRELSE

DISTRIKTSLAGSORG

TÄVLINGSKOMMITTÉ

DOMARGRUPP TÄVLING

UTBILDNING

UTVECKLING

DISTRIKTSLAG

ÅRSMÖTET



Ökad kvalitet i 
tävlingsverksamheten

Ökad kvalitet i 
föreningsverksamheten

ÖIBF:s BASUPPDRAG



Kopplat till ÖIBF:s Basuppdrag

ÖIBF har delat in sin verksamhet i fyra områden. Tre av dessa har tydlig koppling till det basuppdrag 
ÖIBF har från SIBF.

TÄVLING [Ökad kvalitet i tävlingsverksamheten]
• Tävlingsbestämmelser
• Administration
• Domare

UTBILDNING [Ökad kvalitet i föreningsverksamheten]
• Ledarutveckling

UTVECKLING [Ökad kvalitet i föreningsverksamheten]
• Föreningsutveckling
• Ledarutveckling
• Spelarutveckling
• Kansliutveckling

DISTRIKTSLAG
• Spelarutveckling

ÖIBF verksamhet 2022-23



Innebandy är idrott, och idrott är tävling.

Nyckelaktiviteter:

• Erbjuda seriespel på alla nivåer.
• Erbjuda DM.
• Utöka samarbetet med Södermanlands Innebandyförbund för att erbjuda östgötska innebandyföreningar 

en än mer stimulerande tävlingsverksamhet på ungdoms- och juniornivå.
• Enklare informationsmaterial (”Tänk på att…”) för spel på Grön/Blå/Röd.
• SIBF:s serieutredning för förbundslag.
• Parainnebandy.
• Projekt för Föreningsdomarcoacher.

TÄVLING



Utbildning är nyckeln till utveckling

Nyckelaktiviteter:

Utbildning är ett sätt hitta nya vägar för individen och föreningen denna verkar i. Vi tror att utbildning på hemmaplan är de t bästa 
sättet att nå så många som möjligt. Därför vill vi föra en dialog med föreningarna kring vilken utbildning som era ledare är i behov 
av och genomföra den på föreningens hemmaplan om det är möjligt. I höst kommer det att finnas en utbildningskalender på vår 
hemsida.

ÖIBF erbjuder följande utbildningar: 
• Grundutbildning för tränare Barn/Ungdom (GU) 
• Grön nivå 
• Blå nivå 
• Röd nivå 
• Svart nivå 
• Målvakt

Vid önskemål om föreningsdomarutbildningar tar föreningen kontakt med kansliet så bistår de med hjälp. 

UTBILDNING



För oss är Utveckling indelat i fyra olika områden:

• Föreningsutveckling
• Ledarutveckling
• Spelarutveckling
• Kansliutveckling

UTVECKLING



Nyckelaktiviteter:

ÖIBF har ett samarbete med RF-SISU som idag hjälper och stöttar med resurser till att utveckla föreningarna i Östergötland. 
Där det hela tiden är föreningens behov i fokus. Där vi kan bistå med olika delar av ert behov. 

Ett sätt att arbeta med detta är ”Vår Förening Vill” . En metod och hjälpmedel som SIBF tagit fram som 
föreningsutvecklingsverktyg. Det mynnar ut i en handlingsplan för vad just er förening behöver just nu. Är ni intresserade ta r 
ni kontakt med någon på kansliet.

ÖIBF har ett nytt projekt på gång under hösten där vi tillsammans med domargruppen arbetat fram en plan för att komma 
ut till sammandragen för att stödja och coacha föreningsdomarna. Det är också ett bra tillfälle att kunna fånga upp frågor 
som föreningar, ledare eller föräldrar har till oss. Mer information om detta kommer i mitten av september.

FÖRENINGSUTVECKLING



Nyckelaktiviteter:

Ledarutvecklingen bör alltid börja i föreningen. Där den främsta utvecklingen sker i mötena mellan ledarna i laget eller i 
föreningen. ÖIBF:s uppgift är att stödja och hjälpa till med utveckling av befintliga ledare samt utbilda nya ledare. Detta gör vi 
antingen på plats i er förening eller med centralt arrangerade utbildningar, för att på så sätt hitta möjligheter till bästa träffbild.

En av vår del i utvecklingen är att låta unga människor ingå i våra respektive initiativ, FFG och LUB, där deras ledaregenskaper 
utvecklas i mötena med era lag och spelare ute i distriktet. Läs mer på spelarutveckling.

Det har påbörjats ett initiativ ihop med en förening där vi hjälper till med att vara på plats för uppföljande verksamhet eft er 
utförd utbildning för att på så sätt kunna hjälpa till att implementera utbildningen. Vill din förening ha samma uppföljning är ni 
välkomna att höra av er till kansliet. 

LEDARUTVECKLING



Nyckelaktiviteter:

Fast Forward Girls - FFG
Fast Forward Girls fortsätter erbjuda besök hos befintliga flicklag. FFG genomför även "Prova-på-verksamhet" 
på skolor i samverkan med våra föreningar. Hemsidan ska utvecklas vidare och där kommer, förutom all 
information om FFG, även finnas tillgång till träningsplanering, lägerinformation, övningar m.m. Det jobbas 
kontinuerligt med att rekrytera fler instruktörer till teamet.

Level Up Boys - LUB

Arbetet med Level Up Boys fortsätter och målet är att jobba likt Fast Forward Girls. Vi ska jobba med att 
rekrytera fler instruktörer så vi kan genomföra de lagbesök som önskas av er föreningar.

SPELARUTVECKLING



Nyckelaktiviteter:

Kansliet har som mål att ge trygga och goda innebandyförhållanden för våra föreningar samt hjälpa till att starta nya 
föreningar. Kansliet ska vara ett stöd för föreningarna och underlätta för dem att bedriva sin verksamhet. Tillsammans med 
styrelsen ska kansliet bidra till hållbar utveckling och sträva efter att ÖIBF når sina mål i verksamhetsplanen.

Kansliet och styrelsen jobbar med "Framtidens kansli". Inom vilka områden är det föreningarna önskar hjälp med? Hur 
kan kansliet stötta föreningarna och hur nyttjas våra digitala verktyg på bästa sätt?

Ett annat av kansliets huvuduppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella åtagandet för 
Svensk Innebandys bästa. Det samhälleliga åtagandet är en gemensam långsiktig vision för framtidens innebandy och 
detta ska uppdateras under året.

KANSLIUTVECKLING



ÖIBF:s elitverksamhet sporrar och motiverar många innebandyspelande ungdomar i länet.

Nyckelaktiviteter:
Att ingå i en distriktslagsverksamhet innebär att man får fina möjligheter till spelarutveckling. Genom deltagande i 
spelarutveckling får spelarna med sig goda innebandykunskaper och även kunskaper utanför innebandyn, som man har nytta av 
som idrottande ungdom.

Denna säsong spelar vi SDF-SM enligt följande:

P05 och F05/06: Umeå 3-6 november 2022
P06 och F06/07: Nyköping 5-8 januari 2023

Att bedriva träning för fyra trupper och samtidigt planera SM-resorna under en säsong kommer att bli en utmaning för alla 
inblandade. Vi har erfarenheter från förra säsongen och många ledare som hjälper till och bidrar, det ska bli intressant att följa 
lagen i och innan SDF-SM.

DISTRIKTSLAG



Budget 2022/2023


