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Ordförande har ordet

Idrotts-Sverige har tagit sig ur två säsonger drabbade av en världsomfattande pandemi. Det har varit en tuff tid men det har också visat vikten av sammanhåll-
ning och föreningsverksamhet. Det har visat att vi har de där eldsjälarna som aldrig ger upp och som kämpar för våra föreningar och för våra ungdomar, oavsett 
om allt rullar fram obehindrat eller är blockerad av lockdowns, restriktioner eller andra mer eller mindre överstigbara hinder. Wow – tack ska ni ha. Ni är så värde-
fulla och inget tack kan egentligen vara tillräckligt. Jag hoppas verkligen att ni laddat energi under sommaren – för nu kör vi igen.

Under 2021/22 har ÖIBF haft sin ordinarie verksamhet igång med seriespel och DM inklusive domartillsättning, serieomläggningar, matchflyttar osv som vilken 
normal tävlingssäsong som helst även om förutsättningarna varit helt annorlunda och i vissa fall betydligt tuffare av kända anledningar. Vårt tävlingskansli med 
Stefan Nygren i spetsen har manövrerat detta tillsammans med er föreningar enligt mig med stor skicklighet. Tack alla för er insats kring matchflyttar, domar-
tillsättningar, omlottningar, arrangemangsrestriktioner och urdragningar med mera som ni har fått vara flexibla med på korta tidsperioder. Rågher Godin och 
Tomas Edstrand har med sin domargrupp verkligen visat engagemang för att få domarrekrytering, domartillsättning, domarutbildning och domarutveckling att 
fungera trots svåra förutsättningar. Utan deras slit i det tysta – hade tävlingsverksamheten haft allvarliga bekymmer. Tack alla ni som varit domare, stöttat domar-
na, hjälpt till att få igång domarverksamheten till den nivå som vi avslutade året på – som ni kämpat och så bra det blev. Tack!
Distriktslagsverksamheten har även de fått sin andel av utmaningar med dubbla SDF-SM och flyttade SM och allt vad det innebär. Här får pandemin följdverk-
ningar även nästa säsong. Verksamheten har utvärderats som stabil och givande och vi är så tacksamma för alla ledare, spelare, föreningar, supportrar, föräldrar 
och föreningar som sluter upp så fantastiskt för våra distriktslag. Vi ser stora vinster med att ha talangutveckling och en försmak på elitinnebandy på SDF-nivå 
även om verksamheten självklart ska utvecklas och utvärderas varje år. 

Vårt spelarutvecklingskoncept som vi paketerat som Fast Forward Girls och Level Up Boys har slagit väl ut. Efterfrågan är större än vad vi med befintliga ledare 
och personal har klarat av under året. Ni föreningar har verkligen sett vinsterna med dessa projekt som allt mer blir en ryggrad i vår verksamhet om den efterfrå-
gan fortsätter. Viktoria Gustafsson och Fredrik Sundberg som handhar vår utbildning och utvecklingsverksamhet har flera spännande tankar kring hur detta kan 
växa och få symbioseffekter av såväl förenings-, ledar- och spelarutveckling. Då efterfrågan är stor behöver vi nu hitta en nivå som inte överstiger de krafter som vi 
avsatt för ändamålet. 

På styrelsenivå har vi haft önskemål om att ha en fulltalig styrelse inför årsmötet, men antalet har varit på mi-
nimumnivå – vilket har känts av under perioder. Vi önskar att ni föreningar hjälper oss att stötta valberedning-
en att hitta en fulltalig styrelse med glöd för våra verksamhetsområden, alternativt som brinner för projekt 
som vi inte har under våra vingar ännu – men som ni föreningar efterfrågar. Som ny ordförande har jag haft 
god stöttning av en kompetent mix av personer i styrelsen som alla imponerat på mig. Tack för att ni tagit 
fram dessa personer som representanter för er föreningar till ÖIBF. Ni har verkligen gjort bra val på tidigare 
årsmöten. För mig som nykomling har deras erfarenheter varit ovärderliga.
Tack för att ni gjort svensk och östgötsk innebandy så stark som den är – trots alla hinder på vägen. Ni är 
grymma och jag, vi, föreningarna, ungdomarna, supportrarna och föräldrarna är så tacksamma.

Tack!

Stefan Hedlund
Ordförande



Styrelsen

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:

Ordförande    Stefan Hedlund  Borensberg 
Vice ordförande   Anwar Samuelsson  Söderköping 
Sekreterare    Anette Sandberg  Linköping 
Kassör      Håkan Silvén   Vreta Kloster 
Ledamot    Petter Wirf   Mantorp 
Ledamot    Anders Tillmar   Linköping 
 
Adjungerad/Verksamhetschef Dennis Lundqvist  Motala 

Styrelsen har under sitt verksamhetsår haft nio protokollförda möten.

Anställda

Dennis Lundqvist, verksamhetschef 
Stefan Nygren, tävlingskonsulent 
Fredrik Sundberg, ansvarig för ledar- och spelarutveckling 
Viktoria Gustafsson, teamledare för FFG/LUB samt ansvarig för distriktslagsverskamheten 
Joakim Bååth, projektanställd 

Föreningar

2022-04-30 fanns inom Östergötlands gränser 36 föreningar anslutna till 
Svenska Innebandyförbundet varav 34 föreningar har deltagit i seriespel 
anordnat av Östergötlands Innebandyförbund.

2022-04-30 var antalet licensierade spelare i Östergötland 4 915 varav  
3 586 pojkar/herrar och 1 329 flickor/damer.

Styrelsen för Östergötlands Innebandyförbund får härmed avge följande berättelse för  
verksamhetsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.
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Tävlingskommittén
Sammansättningen i TK har under året varit enligt följande:

Ordförande Sonny Ådahl  Linköping
Ledamöter Anders Tillmar  Linköping
  Maria Gustafsson Ljungsbro
  Ulrika Andersson Söderköping
  Lars Haak  Motala
Adjungerad Stefan Nygren  Ljungsbro

TK har under året administrerat 40 serier, Senior/Junior DM och Ungdoms DM 
med totalt 3 068 matcher. TK ber att få framföra ETT STORT TACK till samtliga 
medarrangörer för de fina och väl genomförda DM arrangemangen.

Inför denna säsong hölls inga centrala lagledarträffar utan de föreningar som 
så önskade fick besök av TK på hemmaplan där tävlingsfrågor och iBIS 
diskuterades. 8 st föreningar besöktes. TK har under året hållit fyra protokoll-
förda möten.

TK:s huvudsakliga arbetsuppgifter under året har varit att handlägga 
ordinarie tävlingsfrågor såsom behandling av protester, överklaganden, 
skrivelser, serieläggning, dispenser samt att bistå föreningarna med hjälp 
att kunna genomföra seriespelet och DM på ett bra och rättvist sätt.

Tillsammans med de anmälda lagen i ungdomsklass Röd, Blå och Grön 
hölls i juni ett digitalt serieindelningsmöte för att gemensamt fastställa 
årets serier.  

Årets tävlingskonferens genomfördes den 24 mars i Linköping. Den 10 
mars hölls en förberedande Tävlingsträff där inkomna motioner 
presenterades och diskuterades.  

Ungdoms DM har genomförts med att samtliga lag gick vidare till 
slutspel. Senior- och junior DM genomfördes under en helg. Segrarna i 
senior DM erhåller med dessa vinster varsin plats i Svenska Cupen.



Knatteligan
Knatteligan heter spelformen för de allra yngsta barnen. Det har spelats 
vid två tillfällen under säsongen och totalt har 33 lag deltagit i  
Knatteligaspelet. 

Poolspel
ÖIBF har arrangerat poolspel utan resultat och tabeller i Flickor Blå Klass 
A-D, Flickor Grön Klass A-B, Pojkar Blå Klass A-G och Pojkar Grön Klass 
A-C. 

Flickor Blå Klass A: Solfjäderstaden IBK (2 lag), Hjulsbro IK, Bergs IK, 
Linghems SK.

Flickor Blå Klass B: Borensberg IBC, Brokinds IF (2 lag), Ekängens IF, Fin-
spång IBK, Hjulsbro IK, IBK Mantorp, Linghems SK, Linköping IBK Ung-
dom, Solfjäderstaden IBK, Åby IBK Ungdom.

Flickor Blå Klass C: Bergs IK, Boxholms IBK, Ekängens IF, Hjulsbro IK, IBK 
Mantorp, Mjölby IBK, Rimforsa IF.

Flickor Blå Klass D: Bergs IK, Brokinds IF, Ekängens IF, Hjulsbro IK, IBF 
Kolmården, IBK Åtvidaberg, Ledberg IBF.

Flickor Grön Klass A: Brokinds IF (3 lag), Hjulsbro IK (2 lag), IBF Linköping, 
IBK Åtvidaberg, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom, Solfjäderstaden 
IBK (2 lag).
 
Flickor Grön B: Bergs IK (2 lag), Borensberg IBC, Ekängens IF (22 lag), 
Hjulsbro IK (3 lag), IBF Linköping, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom, 
Rimforsa IF, Solfjäderstaden IBK (3 lag), Åby IBK Ungdom. 

Pojkar Blå Klass A: Bergs IK, IBK Åtvidaberg, Ledberg IBF, Linköping IBK 
Ungdom, Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK.

Pojkar Blå Klass B: Bergs IK, Brokinds IF, Ekängens IF, Hjulsbro IK, IBK 
Mantorp, KFUM Norrköping IBF, Ledberg IBF, Linghems SK (2 lag), Linkö-
ping IBK Ungdom.

Pojkar Blå Klass C: Borensberg IBC (2 lag), BK Vingen, Brokinds IF, 
Ekängens IF, Hjulsbro IK, IBF Norrköping, IBK Mantorp, Linköping IBK 
Ungdom, Solfjäderstaden IBK, Svärtinge SK.

Pojkar Blå Klass D: Boxholms IBK, Hjulsbro IK, IBF Antvarden, IBF Kolmården, IBF 
Linköping, Linköping IBK Ungdom (3 lag), Rimforsa IF, Söderköpings IBK, Vidingsjö 
MoIF, Åby IBK Ungdom.

Pojkar Blå Klass E: Bergs IK, IBF Norrköping, Linghems SK, Söderköpings IBK, Vi-
dingsjö MoIF, Åby IBK Ungdom.

Pojkar Blå Klass F: Bergs IK, BK Vingen, Boxholms IBK, Finspång IBK, IBF Kolmår-
den, IBF Norrköping, KFUM Norrköping IBF, Linghems SK, Linköping IBK Ungdom 
(2 lag), Rimforsa IF, Solfjäderstaden IBK (3 lag), Svärtinge SK. 

Pojkar Blå Klass G: Bergs IK, Brokinds IF, Finspång IBK, IBF Kolmården, KFUM 
Norrköping IBF, Mjölby IBK, Rimforsa IF, Solfjäderstaden IBK, Åby IBK Ungdom.

Pojkar Grön Klass A Östra: Finspång IBK, KFUM Norrköping IBF (2 lag), Ledberg 
IBF (2 lag), Linghems SK (2 lag), Linköping IBK Ungdom (5 lag), Svärtinge SK, Sö-
derköpings IBK, Åby IBK Ungdom (2 lag).

Pojkar Grön Klass A Västra: Bergs IK, Hjulsbro IK (2 lag), Ekängens IF (2 lag), Led-
berg IBF (2 lag), Linköping IBK Ungdom (2 lag), Mjölby IBK, Solfjäderstaden IBK (3 
lag).

Pojkar Grön Klass B Östra: BK Vingen, Finspång IBK (2 lag), Hjulsbro IK (2 lag) 
KFUM Norrköping IBF, Linghems SK (2 lag), Linköping IBK Ungdom (4 lag), Svin-
stasjöns IF, Svärtinge SK, Söderköpings IBK (2 lag), Åby IBK Ungdom (2 lag).

Pojkar Grön Klass B Västra: Bergs IK (2 lag), Borensberg IBC (2 lag), Ekängens IF, 
Hjulsbro IK (2 lag), IBF Antvarden, IBK Åtvidaberg, Ledberg IBF (2 lag), Linköping 
IBK Ungdom (3 lag), Rimforsa IF.

Pojkar Grön Klass C Östra: Finspång IBK (2 lag), Hjulsbro IK, IBF Kolmården, IBF 
Norrköping, Linghems SK (2 lag), Linköping IBK Ungdom (2 lag), Vidingsjö MoIF (2 
lag), Åby IBK Ungdom (2 lag). 

Pojkar Grön Klass C Västra: Bergs IK (2 lag), Boets IK, Borensberg IBC (2 lag), Bro-
kinds IF, Boxholms IBK (2 lag), Hjulsbro IK (2 lag), IBK Åtvidaberg (2 lag), Ledberg 
IBF, Mjölby IBK, Rimforsa IF (2 lag), Solfjäderstaden IBK (3 lag). 
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Förbundsserielag
Den gångna säsongen har vi haft åtta lag i förbundsserierna fördelat på sex herrlag och två 
damlag. I herrarnas SSL slutade Linköping IBK på en fjärde plats. I slutspelet blev man sedan 
utslagna i kvartsfinal mot Storvreta IBK. 

Åby IBK som nykomlingar i herrallsvenskan slutade på en 11:e plats och blev degraderade. 

I herrarnas division 1 spelade hela fyra stycken östgötalag. Ledberg IBF kvalificerade sig för play-
off genom att sluta 3:a i serien . Ledberg vann den första men förlorade sedan mot Hovslätts IK 
i det andra playoffet. Bergs IK slutade på en sjätte plats, Linköping FBC på en sjunde och Solfjä-
derstaden IBK hamnade på åttonde plats i serien.  

I den södra damallsvenskan spelade IBF Linköping och Linköping IBK. 
Detta år var det hela fem lag som skulle degraderas. IBF Linköping slutade på 9:e plats och 
Linköping IBK på en tionde plats och fick därmed lämna allsvenskan och kommer att spela i  
division 1 nästa säsong.

Distriktets representationsserier
Herrarnas division 2, 3 och 4
Herrarnas division 2 vanns av Rimforsa IF. Nedflyttade till division 3 blev IBK Succé.
Uppflyttade från division 3 till division 2 blev Hjulsbro IK och BK Vingen. Segrare i playoff till 
Division 2 blev IBF Norrköping. Borensberg IBC och Mjölby IBK blev nedflyttade till Division 4. 
Uppflyttade lag från division 3 till division 4 blev Linköping AIS, Åby IBK Ungdom U-lag, 
IBF Norrköping U-lag, Ledberg IBF U-lag samt Rimforsa IF U-lag.

Damer division 1 och 2
Bergs IK slutade på en fjärde plats i division 1 och fick med det påbörja ett långt kvalspel som 
slutade i en avgörande matchserie mot AIK IBF om en plats i allsvenskan. Bergs IK förlorade 
denna matchserie men blev som bästa förlorare i play off 2 ändå uppflyttade till allsvenskan. 
Grattis.
Som segrare i damer division 2 flyttas även Bergs IK U-lag upp till division 1 kommande säsong.

DM segrare 2021/2022
Herrar                   Damer  Herrjunior Damjunior 
Ledberg IBF      Linköping IBK         Ledberg IBF Bergs IK 
 
 Pojkar 15     Pojkar 13         Flickor Röd
 Hjulsbro  IK     Linköping IBK Ungdom 08:86 Solfjäderstaden IBK
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Serietabeller 2021/2022
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Fast Forward Girls
Ännu en säsong med Fast Forward Girls har nått sitt slut. En säsong som varit bättre än de föregående två säsongerna. Viktoria och FFG- teamet har 
bedrivit verksamheten på ett fantastiskt sätt under de förutsättningar som givits under säsongen. Det blev ett uppehåll på några veckor i början av 2022 
på grund av pandemin.  FFG har besökt  fyra olika skolor, genomfört 35 st föreningsbesök i 18 olika föreningar. Det innebär att vi har träffat över 560 tjejer. 
Även denna säsong har FFG haft fokus på den östra sidan av länet då vi vet att västra sidan har ett större antal tjejer som spelar innebandy. 
 
Vårt uppdrag är att få fler tjejer att börja spela innebandy och vårt arbete bär frukt. Inför säsongen 2022-23 har vi fler lag anmälda på Grön och Blå nivå än 
någonsin tidigare. Med stor hjälp av  FFG har våra föreningar i Östergötland startat fyra nya lag. Så kul! 

Vi tycker det är viktigt att vi behåller alla tjejer som redan spelar innebandy. Därför har vi, ur ett behållaperspektiv, vårt Fast Forward Girls Development 
Camp. Syftet med campet är att träffas över föreningsgränserna med ledning av våra instruktörer. Lägerdagarna bedrivs under loven och denna säsong var 
det årskullarna 2007-2008 och 2009-2010 som bjöds in. Tyvärr fick sportlovets lägerdagar ställas in på grund av pandemin. Vecka 26 åkte vi på läger med  
cirka 60 tjejer, födda 2007-2008, till Färjestaden på Öland. 

Vi har också som vision att få Sveriges innebandytjejer närmare varandra. För att lyckas med detta har vi varit aktivt närvarande på fler arenor för att visa 
upp oss. SDF-SM har varit en given plats att närvara på, en monter och personal som socialiserar sig runt i arenorna. Under denna säsong spelades SDF-SM 
för ungdomar födda 2004 i Nyköping i oktober. SDF-SM som skulle spelats i januari sköts upp på grund av pandemin. Detta gör dock att vi har två SDF-SM 
att se fram emot under den kommande säsongen. 

Kommunikation sker via vårt Instagram, vi har över 800 stycken följare.  Vi ar-
betar aktivt för att ha ett roligt innehåll med bilder från lokal, regional, natio-
nell och internationell karaktär. Vi har, som föregående år, haft kontakt med 
både landslag och SSL-lag. Det är uppskattat med aktiva förebilder på högre 
nivå än vad vi har här i Östergötland. 

Våra förebilder är bland annat Moa Gustafsson, IBF Falun och Maja Viström 
Team Thorengruppen. Maja stod på planen när SM-finalen startades och fick 
ett SM-guld samt pris som matchens lirare med sig hem. Vilka fantastiskt 
duktiga förebilder vi har som stöttar oss i FFG!  

 



Level Up Boys
Östergötlands Innebandyförbund startade under säsongen upp ett syskoninitiativ till Fast Forward Girls som fick namnet 
Level Up Boys (LUB). 

Level Up Boys  strtade med ett developmentcamp på höstlovet för pojkar födda 2006, 2007 och 2008. Under säsongen 
genomfördes sex stycken lagbesök där vi träffade totalt 70 stycken innebandyspelande killar.  

I slutet av säsongen fick vi in många förfrågningar från föreningar som ville ha ett lagbesök. Tyvärr kunde vi inte genom-
föra besöken på grund av att vi saknar instruktörer. Verksamheten för Level Up Boys är under uppstart och har inte sam-
ma team omkring sig som FFG har. 
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Domarverksamhet
Vi har under säsongen utbildat 71 stycken distriktsdomare. Utöver det har vi även utbildat 198 föreningsdomare. Fantastiskt bra! 

Våra domarcoacher har genomfört 46 stycken uppdrag plus coachning under Herr DM och på en cup i Falun med östgötska domare. 
Detta coacharbete ger mycket tillbaka till de yngre domarna som vi fokuserat på. Vi ser att de utvecklas och får nya uppdrag på högre nvåer som en följd av 
detta.
 
Årets domarkår har ett stort åldersspann, vilket är givande för alla. Allt från 15-åringar till de över 60. Fortfarande en för låg andel kvinnor, något som vi kom-
mer att fokuseras på framöver.
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Utveckling

Utveckling innebär för oss utveckling inom en rad områden, förening, ledare och spelare. Vi vill vara behjälpliga och ett stöd inom samtliga dessa områden.

Inför denna säsong hade vi en ambition om att träffa föreningar och erbjuda föreningsutveckling. Vi upplevde att det inte fanns ett stort intresse just nu för 
dessa frågor. Föreningarna var mer intresserade att få igång sina verksamheter efter två år av pandemi och restriktioner. 

Ett ledarutvecklingsprojekt har startats tillsammans med Bergs IK och det kommer att fortsätta även nästa säsong. Vi kombinerar utbildningar och ledarträffar 
och tillsammans hoppas vi kunna få fram en ledarutvecklingsplan. Detta är ett intressant område/riktning för oss på Östergötlands Innebandyförbund.  



Utbildning
 
Siffrorna visar att det blir bara viktigare för oss som förbund 
att hjälpa föreningarna att arrangera sina egna utbildning-
ar på hemmaplan. På så sätt kommer vi ut till föreningen 
och den enskilda ledaren att kunna utbilda sig. Den gång-
na säsongen hade vi Solfjäderstaden, Åby IK och Bergs IK 
som arrangerade sina egna tränarutbildningar och vi kom 
till dem istället. Vilket har varit uppskattat och givande då 
vi når fler ledare på detta sätt.  

Den digitala varianten av Grundutbildningen och start-
skottet för utbildningsstegen är här för att stanna. Dock 
så kommer vi att sätta ett högre tak som minimum nästa 
säsong.  

Vi försökte arrangera både Grön och Målvaktsutbildning 
utan vidare framgång. Här måste vi ta ett omtag och hitta 
andra vägar ut med dessa utbildningar som vi vet efterfrå-
gas när man ställer frågan.  

Nästa steg för oss blir att kunna hitta en bra nivå och struk-
tur på detta för att hjälpa föreningen/föreningarna ännu 
mer med att sätta en utbildningskultur i föreningen.

Antal utbildningar: 17 st
Antal deltagare: 193 st 

Antal digitala utbildningar: 7 st
Antal deltagare: 87 st

Antal utbildningar på ”hemmaplan”: 5 st
Antal deltagare: 70 st

Antal ”centrala” utbildning: 5 st
Antal deltagare på ”centrala” utbildningar: 36 st
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Distriktslag
2021/2022 blev en mycket speciell säsong för distriktslagsverksamheten. SDF-SM för tjejer och killar födda 2004 flyttades från januari 2021 till oktober 2021. . 
Trupperna splittrades och nya uttagningsprocesser, träningar, träningsmatcher genomfördes. I oktober var det äntligen dags för att spela SDF-SM i Nyköping. 
Värmland stod som första motståndet för både tjejerna och killarna. Tjejerna åkte på en rejäl förlust i första matchen och förlorade med 7-1 mot Värmland. Killar-
na vann däremot första gruppspelsmatchen med 5-3. Båda våra Östgötska lag avancerade i sina grupper. Tjejerna hamnade på en andra plats efter gruppspelet 
och i kvartsfinalen väntade ett mycket starkt och spelskickligt Stockholm. Förlust med 5-2 och Östergötlands tjejer skulle nu spela om plats 5-8. Där det slutade 
med vinst till Västergötland. Våra Östgötska killar vann gruppen och i kvartsfinalen väntade Västmanland. Vi hade matchen, ledde med 4-2 men tyvärr tappade 
till 4-6 på 5 minuter. Ett riktigt surt avslut och placeringsmatch 5-8 spelades även för killarna, där Västernorrland gick segrande från matchen.  

SDF-SM för tjejer och killar födda 2005 var planerat spel januari 2022. SM-trupper togs ut och allt var klart för att åka och kriga om ett SM-guld tills det var en 
vecka kvar och pandemin satte stopp för spel igen. Vi valde att behålla SM-trupperna den här gången och laddar nu för SDF-SM i Umeå i oktober 2022.. 
Verksamheten för tjejer och killar födda 2006 är också påbörjad med ny ledarstab för killarna. 
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UTMÄRKELSER

Årets östgötaspelare flickor -04 
Fanny Sandell
Med speed, kraft och stor spelförståelse har Fanny inte bara 
etablerat sig som allsvensk spelare utan Fanny har visat att hon 
tillhör morgondagens möjliga stjärnor 
Fanny har med sin personlighet och stora innebandy kompe-
tens varit oerhört viktig för distriktslaget 
Vi ser fram emot att följa hennes framtida karriär. 
 

Årets östgötaspelare flickor -05 
Sara Wettermark
Med ett stort genombrott i sin utveckling har Sara tagit steget 
till att leda sitt klubblag såväl som distriktslaget till framgångar 
för dels laget, men framförallt för Sara själv
Ledargruppen för distriktslaget har med stor glädje följt Saras 
utveckling och ser en mycket stor potential för Saras i hennes 
framtida innebandy karriär.

Årets östgötaspelare pojkar -04 
Arvid Äse
Arvid har tagit stora steg i sin utveckling denna säsong där han 
varit en ledande spelare i sitt RIG/Umeå som gick till Allsvenskan 
och även i Östergötlands distriktslag. När U-19 landslagets brutto 
trupp släpptes var hans namn med även där. Arvid har många 
fina spetskvaliteter i sitt innebandyspel men även en fin egen-
skap vi värdesätter mycket, hans ödmjuka sett att vara både på 
och utanför planen. Han föregår alltid ett gott exempel.
Vi önskar Arvid lycka till med sin innebandy i framtiden.

Årets östgötaspelare pojkar -05 
Filip Irebro
Filips utvecklingskurva har varit spikrak denna säsong där han 
tagit en ordinarie plats i Bergs IK A-lag i Herrar division 1 samt 
varit en av Bergs bästa backar. Filip har med sin goda fysik, mog-
na spel och en mycket bra speluppfattning visat att han har alla 
förutsättningar att spela på en mycket hög nivå i framtiden. 
Han har också visat på bra ledaregenskaper och kommer vara 
en viktig spelare för Östergötlands distriktslag i SDF-SM i Umeå 
hösten 2022. Vi önskar Filip lycka till med sin innebandy i framti-
den.
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Årets domare

Alexander Lagerström och Robin Rosendal.
Alexander och Robin har under sin första säsong 
ihop utvecklats till ett par av väldigt hög nivå och 
kvalité. Alexander och Robins snabba utveck-
lingskurva samt lyhördhet har även gjort att pa-
ret fått göra debut på förbundsnivå med match-
er på H1 och Damallsvenskans nivå. Alexander 
och Robin har med sin professionella inställning 
och förmåga samt sitt sätt att hålla en jämn nivå 
fått acceptans för sina beslut hos spelare och 
ledare.
Alexander och Robin belönades även med en 
final under USM i Mölnlycke som ett kvitto på sitt 
ledaskap och förmåga till utveckling. Alexander 
och Robin blev även nominerade till förbundet 
inför kommande säsong vilket kan ses som unikt 
med endast en säsong tillsammans på distriktets 
högsta nivå.

Årets förening  
Brokinds IF
Brokind är en förening där idrott är i fokus. Dessutom 
flera idrotter. En av dessa är innebandy.

Genom denna form av verksamhet där man erbjuder 
sina medlemmar att utöva olika idrotter och det är på 
så sätt medlemmarna i Brokinds IF spelar innebandy. 
Innebandyn blir en del i den stora bilden gör Brokind 
till en spännande form av förening.  

Det visar sig även i deras växande verksamhet där 
man har en jämn fördelning av tjejer och killar och 
som grädde på moset jobbar de tydligt och aktivt 
med sin värdegrund. Vilket visar sig i att de behåller 
sina aktiva längre och längre. Mår man bra och trivs i 
en verksamhet så stannar man längre.  

Årets eldsjäl  

Jim Larsson Eriksson
Jim gör snart sin tionde säsong 
som materialförvaltare i Linkö-
pings FBC och är oerhört upp-
skattad för sitt glada humör och 
underfundiga humor. Han är 
också engagerad och jobbar på 
alla lovaktiviteter som Linköping 
IBK arrangerar och är även där 
enormt uppskattad. På fritiden 
är han engagerad i Linköpings 
paralag ”Blåklinten” där han är 
en svårpasserad back. Jim är en 
fantastisk kille som känner alla 
och alltid tar sig tid att prata med 
allt från föräldrar, spelare, ledare 
och domare. 
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Resultaträkning      
  

Balansräkning
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