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Så har ytterligare ett spännande år förflutit, mitt femte 
som ordförande i distriktet.

Som vanligt har det hänt massor av saker, både 
positiva och negativa.

Den enskilt största händelsen under året, kanske 
också det största som har hänt distriktet genom tiderna, 
är att Skåne har fått äran att arrangera VM 2006. För oss 
som har arbetat med ansökan känns det oerhört skönt 
att vi till slut lyckades övertyga beslutsfattarna om att 
förlägga delar av VM till Skåne. En starkt bidragande 
orsak till att vi lyckades tror jag är att Skåne tre år i rad, 
med framgång, har arrangerat 4-nationsturneringen. 
Genom dessa tidigare arrangemang har distriktet 
visat att det finns såväl vilja som kunnande vad gäller 
genomförande av stora arrangemang. 

I detta sammanhang är det på sin plats att ännu en 
gång tacka alla som på ett eller annat sätt har deltagit 
i arbetet med de gångna årens turneringar. Ett särskilt 
tack vill jag rikta till städerna Helsingborg och Malmö. 
Utan det engagemang som deras företrädare har visat 
är det min övertygelse att vi hade fått svårt att vinna 
VM till Skåne. 

Det är viktigt att poängtera att arbetet inte slutar 
genom att vi har fått arrangörsskapet. Det är nu det 
börjar!

Troligtvis kommer VM från och med nu att, på olika 
sätt, påverka alla som är engagerade inom skånsk 
innebandy. Det kommer att ställas stora krav på oss. 
Större än vad vi någonsin har upplevt. Det är trots detta 

min fulla övertygelse att vi kommer att genomföra 
den bästa VM-turneringen någonsin. Vi har viljan, 
kunnandet och hängivenheten!

När VM-ansökan skrevs för ca ett år sedan var 
avsikten att inte se VM-turneringen som ett slutmål 
för projektet. Istället skall VM-turneringen ses som ett 
medel för att nå mål som ligger bortom 2006. Så har vi 
också arbetat under året genom att lägga osedvanligt 
mycket tid på planering inför framtiden.

Under en lång rad av möten har en stor del av 
Skånes Innebandyförbunds organisation varit delaktig 
i processen att arbeta fram mål för distriktet till 2008. 
Verksamhetsåret  2003/2004 kan nog sammanfattas 
som året då vi stannade upp, tittade oss omkring och 
planerade för en storsatsning på många fronter fram 
mot 2008.

I denna framtidssatsning kommer VM att vara till 
stor hjälp i vårt arbete. VM kommer att skapa ett fokus 
på vår sport som aldrig tidigare upplevts i Skåne. Detta 
skall utnyttjas till att locka fler ungdomar till sporten, 
hitta ny publik samt öka intresset hos näringsliv, 
kommuner och media.

Under året har vi genom samarbetsavtalet med FC 
Helsingborg börjat bygga upp kompetens inom Skånes 
Innebandyförbund vad gäller arrangemang. Denna 
kunskap hoppas vi skall komma andra föreningar till 
del samt vara värdefull under VM-förberedelserna.

Glädjande är att under det gångna året har det 
skett en ökad medvetenhet och ett ökat intresse kring 
arrangemangsfrågor. Det har genomförts ett antal 
större arrangemang på olika platser och på olika nivåer 
inom distriktet. Mycket positivt för framtiden!    

Avslutningsvis vill jag säga att det är min förhoppning 
att VM kommer att bli ett projekt som enar Skåne så att 
vi ytterligare kan stärka det samarbete som har börjat 
spridas i distriktet. Tillsammans är vi starka! 

Lund i maj 2004

Jan Öhrskog, Ordförande

Skånes Innebandyförbund 
– en aktiv VM-arrangör!

Kanske får vi se Henrik Quist på hemmaplan 2006?  Foto: Bildbyrån
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Styrelsen
Ordförande: Jan Öhrskog, Lund
Vice Ordf/Kassör: Thomas Önnevik, Åkarp
Sekreterare: Jessica Eliasson, Malmö (t o m 031118)
Ledamöter: Sölve Dahlgren, Helsingborg 
(sekreterare fr o m 031119)
Adjungerad: Martin Petersson (anställd kanslichef)

Revisorer: Lena Krabisch, Eslöv
Paul Schannong, Staffanstorp (Utsedd av Skånes IF)
Christer Hansson, Staffanstorp (Suppleant)

Styrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 9 
protokollförda sammanträden samt 6 planeringsmöten 
enligt nedan:

Sammanträden:
030816 Båstad
030908 (Telefonmöte)
030917 (Telefonmöte)
031013 Malmö
031118 Malmö
031222 (Telefonmöte)
040121 Malmö
040224 (Telefonmöte)
040427 (Telefonmöte)

Planeringsmöte:
030628-29 Höör
030815-16 Båstad
031206 Malmö
040229 Helsingborg
040316 Malmö
040403 Malmö

Valberedning
Mikael Kvist, ordf, Helsingborg
Lise-Lott Persson, Kristianstad
Mona Schill Ingvarsson, Höör

Kanslipersonal
Martin Petersson (Kanslichef)
Peter Dahlberg (Konsulent)
Magnus Svensson (t o m 031230)
Mikael Jeppsson (timanställd fr o m 040127)

Förbundets kommittéer
Verkställande utskott (VU) 
Jan Öhrskog, ordförande, Lund 
Thomas Önnevik, Åkarp
Jessica Eliasson, Hököpinge (t o m 031118)
Sölve Dahlgren, Helsingborg (fr o m 031119)
Martin Petersson (adjungerad)

Marknad-/Mediasektionen (MMS)
Sölve Dahlgren, ordförande, Helsingborg

Arrangemangskommittén (AK) 
Sölve Dahlgren, ordförande, Helsingborg
Christian Svensson, Trelleborg
Michael Ericson, Malmö
Martin Petersson (adjungerad)

Marknadskommittén (MK) 
Sölve Dahlgren, ordförande, Helsingborg

Utvecklingssektionen (UVS) 
Jan Öhrskog, ordförande, Lund
Mattias Linell (ordf. TK), Lund
Joakim Andersson (ledamot DK), Helsingborg
Magnus Svensson (ordf. UTK), Helsingborg
Henrik Wetterlundh (ordf. Bredd), Södra Sandby
Emil Persson (ordf. Elit), Ängelholm

Breddkommittén (BK) 
Henrik Wetterlundh, ordförande (Södra Sandby)

Elitkomittén (ELIT)
Emil Persson, ordförande, Ängelholm
Anders Santesson, Höganäs
Vidar Jonsson, Helsingborg
Andreas Johansson, Ängelholm
Glenn Stjernkvist, Ängelholm

Tävlingskommittén (TK)
Mattias Linell, ordförande, Lund
Jens Ståhlberg, Lund
Anders Nilsson, Åstorp
Renée Linder, Malmö
Mikael Jeppsson, Malmö
Peter Dahlberg, adjungerad

Domarkommittén (DK) 
Jan Olofsson, ordförande, Hässleholm
Tony Holmer, Ängelholm
Per-Ivar Kullman, Hässleholm
Joakim Andersson, Helsingborg
Peter Dahlberg (adjungerad)

Utbildningskommittén (UTK)
Magnus Svensson, ordförande, Helsingborg
Tomas Nordgren, Staffanstorp

DM-arrangörer
Under helgerna 20-21 mars och 27-28 mars 
arrangerades distrikts-mästerskapet för ungdomar och 
ännu en gång ökade intresset för DM.

För tredje året i rad hölls DM-arrangörsträffar för 
de inblandade föreningarna. Syftet med dessa träffar 
är att öka kommunikationen mellan Skånes IBF 
och dess medarrangörer samt att höja kvalitén på 
arrangemangen.

Efter att ha lyssnat av deltagande föreningar, 
spelare, föräldrar, domare m fl kan vi konstatera att 
arrangörsföreningarna återigen gjort ett fantastiskt 
arbete. Den positiva feedback som arrangörerna fått 
bådar gott inför framtiden, där ett av de prioriterade 
områdena är ”Attraktivare arrangemang”.

Skånes IBF vill rikta ett stort TACK till samtliga 
arrangörer och vi ser fram emot framtida samarbete.

Följande föreningar arrangerade DM:
Bara GIF  
Bunkeflo IF 
Burlövs HIBF
Emmaljunga GoIF 
Frosta IBF  
Förslövs IF
Gårdarike IBK 
Hjärnarps GIF 
IBC Engelholm
IBF Backalirarna 
IK Stanstad 
KFUM Malmö
Kungshults IK 
Kävlinge BK 
Vv-84 SK
Åby IBK  
Åkarps IBK 
Åstorp/Kvidinge IBS
Örkelljunga IF

Nytt för i år är att J20-klasserna spelas i Cup-form 
(dvs som seniorerna), vilket innebär att lagen spelar 
under säsongen (direktutslagning).

I seniorklasserna spelar lägst rankade lag hemma, 
medan man i juniorklassen lottar fram vilket lag som 
ska spela på hemmaplan. Finalplats och arrangör 
bestäms av Skånes IBFs tävlingskommitté.

Representation
Nedan personer har representerat Skånes IBF vid 
följande tillfällen:

Jan Öhrskog, ordförande
SIBFs årsstämma, juni (Stockholm)
Skånsk Idrottsgala, november (Malmö)
SIBFs ordförandekonferens, januari 
(Leipzig, Tyskland)
Sam-administrations-träff, februari (Stockholm)
SIBFs vårkongress, mars (Stockholm)
Framtidsmöte Skånes IF, mars (Helsingborg)
Möte med Dansk Floorballunion, mars (Helsingborg)
Möte med Dansk Floorballunion, april (Stockholm)
Möte med Hässleholms kommun, april (Hässleholm)

Thomas Önnevik, vice ordförande
SIBFs årsstämma, juni (Stockholm)
Skånes IFs fadderträff, oktober (Lund)
Skånsk Idrottsgala, november (Malmö)
SIBFs ordförandekonferens, januari (Leipzig, 
Tyskland)

Sölve Dahlgren, styrelseledamot
Skånsk Idrottsgala, november (Malmö)
Framtidsmöte Skånes IF, mars (Helsingborg)
SIBFs vårkongress, mars (Stockholm)
Skåneidrottens årsmöte, april (Lund)

Mattias Linell, TK-ordförande
SIBFs vårkongress, mars (Stockholm)
Sam-administrations-träff, april (Stockholm)

Joakim Andersson, Domarkommittén
SIBFs DK-konferens, april (Stockholm)

Tony Holmer, Domarkommittén
SIBFs DK-konferens, april (Stockholm)

Martin Petersson, kanslichef
Idrott över sundet, maj (Danmark, Bröndby)
SDF-ambassadörsutbildning, maj (Bosön)
IT-möte, maj (Stockholm)
Skånes IFs fadderträff, oktober (Lund)
IT-möte, oktober (Stockholm)
U19-VM, november (Tjeckien, Prag)
Skånsk Idrottsgala, november (Malmö)
Distriktslags-SM P/F 15, januari (Jönköping)
Sam-administrations-träff, februari (Stockholm)
Framtidsmöte Skånes IF, mars (Helsingborg)
Möte med Dansk Floorballunion, mars (Helsingborg)
Sam-administrations-träff, april (Stockholm)
Skåneidrottens årsmöte, april (Lund)

Peter Dahlberg, konsulent
Distriktslags-SM P/F 15, januari (Jönköping)



Skånes Innebandyförbund – Verksamhetsberättelse 2003/20046 Skånes Innebandyförbund – Verksamhetsberättelse 2003/2004 7

I mars presenterades Skånes nya hemsida.
www.skibf.se har fått en bättre grafisk profil och 

en lättare navigering. Den nya hemsidan har bemötts 
mycket positivt av besökarna och antalet besökare 
veckorna efter ökade från ca 1700 till över 2000 i snitt 
per dag.

Hemsidan är en del i Skånes IBFs marknadsstrategi. 
Ju fler besökare desto större är chansen att få in pengar 
till verksamheten från andra källor (ex sponsorer som 
köper reklam på hemsidan) än från föreningarna. 

Sedan vi inledde satsningen på hemsidan, har 
besökarantalet ökat med mellan 35 och 55 % per 
säsong. Dagens besökarantalet innebär att vi har en av 
landets mest välbesökta hemsidor (inom idrotten).

När Innebandymagazinet under våren rankade 

distriktens hemsidor kom Skånes på andra plats efter 
Uppland (noterbart är att de bedömde den gamla 
sidan).

* Noterbart under säsongen 00/01 är att den nya 
hemsidan kom igång först i november månad.

Under året har Svenska Innebandyförbundet 
tillsammans med distrikten tillsatt en arbetsgrupp 
som ska se över möjligheterna att skapa ett eget 
adminstrationsprogram och en egen hemsida helt 
anpassat efter innebandyn. Då Skånes IBF valt att 
stödja satsningen, kan det innebära att en helt ny 
hemsida lanseras någon gång under 2005. Projektet går 
under benämningen IT´s Innebandy.

Månad 00/01 01/02 02/03 03/04 Ökning
Maj - 7 780 14 200 22564 59 %
Juni - 7 146 13 870 18060 30 %
Juli - 5787 10 221 15412 51 %
Augusti - 11 965 17 303 26188 51 %
September - 19 823 27 750 36558 32 %
Oktober - 28 616 43 721 53505 22 %
November 14 844 30 573 42 524 53043 25 %
December 17 628 23 935 34 123 40940 20 %
Januari 21 223 28 348 37 978 48086 27 %
Februari 20 730 23 938 38 176 50936 33 %
Mars 23 509 32 231 44 063 63862 45 %
April 10 986 18 652 27 044 46086 70 %

Totalt 108 920 * 238 794 350 973 475 240 35 % *
                   (Ökning från 02/03 till 03/04)

Uppskattad ansiktslyftningUppdrag
Nedan personer har haft följande uppdrag under den 
gångna säsongen:

Tränarinstruktörer (utbildade 
av SIBF alt SISU Idrottsutbildarna)
Jan Öhrskog, Lund
Vidar Jonsson, Helsingborg
Roger Karlsson, Skövde
Magnus Svensson, Helsingborg
Emil Antolovic, Helsingborg
Tomas Nordgren, Staffanstorp
Martin Jeppsson, Lund
Daniel Andersson, Växjö

Domarinstruktörer (utbildade av SIBF)
Krister Åkesson, Lund
Mikael Gräntz, Ängelholm
Stefan Olsson, Ängelholm
Tove Nihlberg, Lund
Joakim Andersson, Helsingborg
Henrik Wetterlundh, Södra Sandby
Kristian Tolvhed, Lund
Tony Holmer, Ängelholm
Niklas Montelin, Halmstad
Mattias Linell, Lund

Landslagsobservatörer (U19)
Niklas Lauritsen (Herr), Helsingborg
Joachim Svensson (Dam), Malmö

Förbundsdomare (utbildade av SIBF)
Leif Plume, Steg 5, Helsingborg
Martin Andersson, Steg 5, Ängelholm
Mikael Gräntz, Steg 5, Ängelholm
Stefan Olsson, Steg 5, Ängelholm
Mikael Anderberg, Steg 4, Malmö
Christian Nilsson, Steg 4, Malmö

Förbundets ekonomi
Skånes Innebandyförbund gick detta verksamhetsåret 
med ett underskott på 29 770:58 kr mot ett budgeterat 
underskott på 300 000 kr.

Med anledning av att resultatet i år blev bättre än 
budget, väljer styrelsen att fortsätta att satsa på olika 
prioriterade områden. Styrelsen föreslår därför ett 
budgeterat underskott även den kommande säsongen. 
Områden som kommer att prioriteras är marknad/
media, arrangemang, intern organisationsutveckling 
och föreningsutveckling, vilket ska leda till 
stabilare föreningar samt andra intäktskällor än från 
föreningarna. Stabilare föreningar leder i sin tur till ett 
bättre Skånes IBF.

Det egna kapitalet är 1 239 861:82. Precis som 
tidigare år vill styrelsen poängtera vikten av en god 

ekonomi. Det är viktigt att vi hela tiden har ekonomin 
under god uppsikt.

För övrigt hänvisas till balans och resultaträkning 
samt revisorernas berättelse.

Landslagsuppdrag
Våra skånska föreningar fortsätter att utveckla lovande 
talanger till landslagsspelare. Totalt under säsongen 
har sex (6) spelare från tre (3) olika föreningar varit 
representerade i de olika landslagen. Flest spelare har 
FC Helsingborg haft, totalt fyra (4) av sex (6) spelare.
Följande spelare har i år deltagit vid olika 
landslagsuppdrag:

Herrar
Karl-Johan Nilsson, FC Helsingborg
Mattias Andersson, FC Helsingborg

Damer (U19)
Caroline Böcker, IBC Engelholm

Herrar (U19)
Magnus Anderberg, IK Stanstad *
Tony Taijala, FC Helsingborg
Andreas Lindström, FC Helsingborg

* I U19-VM i Tjeckien (Prag) utsågs Magnus Anderberg 
till bästa center i turneringen (All Star Team).

Övriga uppdrag (inom SIBF, SEI, 
SISU Idrottsutbildarna och RF)
Jan Öhrskog 
• Styrelseledamot i SIBF
• Ordförande i SIBFs utvecklingskommitté

Martin Petersson 
• Styrelseledamot i SEI

Krister Åkesson
• Ledamot i SIBFs domarkommitté

Greger Sandell
• Ledamot i SIBFs tävlingskommitté
• Ordförande i SIBFs regelgrupp
• Ledamot i IFFs regelkommitté

Arne Andréasson
• Ledamot i SIBFs disciplingrupp

Thomas Önnevik
• Ledamot i SIBFs elit och landslagskommitté
• Elitidrottscentrum Malmö, ledamot i ledningsgruppen

Daniel Andersson 
• Ordförande i SIBFs ungdomsgrupp
• Representant för SIBF i RFs ungdomsgrupp

Störst i Sverige på innebandybilder

Låt oss hjälpa Din förening med 
professionella lag- och spelarfoton.
Bildbyrån i Hässleholm • Box 213 • 281 22 Hässleholm • Tel: 0451 - 810 10 
• Fax: 0451 - 154 23 • telefoto@bildbyran-hlm.se • www.bildbyran-hlm.se
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De tio största föreningarna
1. (1) IK Stanstad .................................. 523 (487)
2. (2) IBK Landskrona ........................... 458 (435)
3. (ny) IK SödraDal................................ 437 (Ny) *
4. (3) IBC Engelholm............................. 414 (398)
5. (4) Näsets IBF.................................... 404 (340)
6. (6) IBF Backalirarna .......................... 401 (332)
7. (ny) FC Helsingborg .......................... 366 (Ny) *
8. (ny) Hjärnarps IBK ............................ 260 (Ny)
9. (5) Palmstaden/Trelleborg IK ............ 258 (5. 335)
10. (ny) Kävlinge BK............................. 246 (Ny)
(Parentesen anger förra årets placering 
samt antalet licenser)
* SödraDal är en sammanslagning av Södra Sandby 
IBF och IBK Dalby.
* FC Helsingborg hette tidigare Högaborg BK. 
Inför säsongen 2003/2004 valde representanter för 
innebandyn att lämna fotbollsföreningen och därmed 
bedriva verksamheten i egen regi.

De tio största föreningarna (herrar/pojkar)
1. (1) IK Stanstad ................................... 365 (334)
2. (ny) IK SödraDal................................ 332 (Ny) *
3. (4) IBF Backalirarna .......................... 325 (284)
4. (2) IBK Landskrona ........................... 319 (309)
5. (ny) FC Helsingborg .......................... 305 (Ny) *
6. (3) IBC Engelholm............................. 291 (292)
7. (9) Näsets IBF.................................... 247 (197)
8. (ny) Hofterups IBF............................. 205 (Ny)
9. (8) Höllvikens BK.............................. 190 (200)
10. (ny) Husie IF .................................... 188 (Ny)
(Parentesen anger förra årets placering 
samt antalet licenser)
* SödraDal är en sammanslagning av Södra Sandby 
IBF och IBK Dalby.
* FC Helsingborg hette tidigare Högaborg BK. 
Inför säsongen 2003/2004 valde representanter för 
innebandyn att lämna fotbollsföreningen och därmed 
bedriva verksamheten i egen regi.

De tio största föreningarna (damer/flickor)
1. (1) IK Stanstad ................................... 158 (153)
2. (2) Näsets IBF.................................... 157 (143)
3. (3) IBK Landskrona ........................... 139 (126)
4. (4) IBC Engelholm............................. 123 (106)
5. (ny) IK SödraDal................................ 105 (Ny) *
6. (9) Kävlinge BK................................... 98 (70)
7. (8) Bunkeflo IF..................................... 87 (76)
8. (ny) Hjärnarps IBK .............................. 83 (Ny)
9. (5) Palmstaden/Trelleborg IK .............. 82  (93)
10. (ny) IBF Backalirarna ........................ 76  (Ny)
(Parentesen anger förra årets placering 
samt antalet licenser)
* SödraDal är en sammanslagning av Södra Sandby 
IBF och IBK Dalby.

Snabbväxande föreningar 2003/004
De tio föreningar som ökat mest (procentuellt %):
(Gäller inte de föreningar som startat denna säsong 
samt de som inte hade några licenser registrerade 
föregående säsong)
1. Öllsjö IBK.............................................+280 %
2. Nosaby IBS ............................................+ 88 %
3. FC Helsingborg......................................+ 70 %
4. Palmstaden/Trelleborg BK.....................+ 62 % 
5. Bjärreds IBK ..........................................+ 60 %
6. IBK Österlen ..........................................+ 59 %
7. Ribersborgs IBK ....................................+ 55 %
8. Håkanstorps BK.....................................+ 50 %
9. Hurva IF .................................................+ 36 %
10. Klagstorps IF........................................+ 35 %

Snabbväxande föreningar (2002/2003)
(Förra säsongen, 2002/2003, ökade följande 
föreningar mest i Skåne):
1. Bunkeflo IF ..........................................+ 222 %
2. Frosta IBF ............................................+ 215 %
3. Bara GIF...............................................+ 161 %
4. Högaborg BK .......................................+ 136 %
5. Ribersborgs IBK ..................................+ 110 %
6. Lönsboda IBK........................................+ 99 %
7. FK Viljan................................................+ 86 %
8. Sundets IF ..............................................+ 60 %
9. Skurups IBK ..........................................+ 51 %
10. Falken IBF ...........................................+ 50 %

Antal lag i seriespel, 
poolspel, knatteligan och DM
Under året har Skånes IBFs tävlingsverksamhet sett 
ut enligt följande (siffran inom parantes anger förra 
säsongen):
Seriespel................................................. 421  (415)
Poolspel.................................................... 53  (55) 
Knatteligan............................................... 90  (86) 
DM ......................................................... 226  (219)
Förbundsserier*........................................ 20  (20) 
* administreras åt Svenska Innebandyförbundet

Antalet matcher: ca* 4735 
(gäller serie, poolspel och knatteligan) 
* Ca innebär att en del matcher ej har spelats 
pga av w.o etc.

Antalet serier under säsongen har varit 48 (46). 
Antal poolspel 6 (6) och Knatteligan 9 (9). 
Vi har även administrerat 2 (2) serier på uppdrag av 
Svenska Innebandyförbundet.
Antalet lag har under den gångna säsongen ökat med 
åtta lag mot föregående säsong. 
Noterbart är att antalet DM-lag ökar för femte året i 
rad.  

Vi blir bara fler och fler...
När vi summerar säsongen 2003/2004 kan vi konstatera 
att antalet föreningar minskar samtidigt som antalet 
licenser ännu en säsong ökar. Detta ser vi som ett 
tecken på att våra föreningar satsar allt mer på bredden 
och därmed skapar en stabilare grund att stå på.

För första gången sedan förbundets bildande, 1983, 
har vi en förening som är över 500 licensierade 
spelare. IK Stanstad från Staffanstorp, som länge varit 
Skånes största förening avseende antalet licenser, 
har i år kommit upp i 523 
licenser och placerar sig 
därmed bland de 15 största 
föreningarna i Sverige. 
Antalet föreningar över 
400 licensierade spelare 
är i år fem (5) mot förra 
årets två (2). Dessa är IBK 
Landskrona, IK SödraDal, 
IBC Engelholm, Näsets IBF 
och IBF Backalirarna.

Vi hoppas självklart att trenden kommer att hålla i sig 
ett bra tag framöver. 

Utan bredd ingen elit och utan elit ingen bredd.
Vid slutet av verksamhetsåret 2003/2004 fanns det 

totalt 98 (101) innebandyföreningar i Skåne. 
85 (92) av dessa deltog i seriespel. Tillsammans fanns 

i dessa föreningar 11862 (11097) licensierade spelare. 
Här följer lite statistik över tillväxten på spelarsidan de 
senaste åren. (Förra årets siffror inom parentes)

Licensutvecklingen i Skåne 2000-2004
 00/01 01/02 02/03 03/04 
Totalt 8439 9639 11097 11862 + 6,9 %
A-licens, män 2082 2131 2098 2194 + 4,6 %
A-licens, kvinnor 623 554 563 538 -  4,5 %
B-licens, pojkar 4736 5706 6827 7255 + 6,3 %
B-licens, flickor 998 1248 1609 1875 + 16,5 %

Sista kolumnen är ökning i procent senaste säsongen.

Foto: Bildbyrån, Hässleholm
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Disciplingruppen har haft 7 protokollförda möten under 
verksamhetsåret.

Man har behandlat 34 olika ärenden, vilket är en 
ökning med 3 ärenden från föregående säsong. Tre år i 
rad har antalet anmälningar ökat. Det kan tolkas på två 
sätt: dels att spelarna har blivit mer odisciplinerade, men 
även att domarna har blivit tuffare i sina bedömningar.

Påföljderna har varit från friad upp till sex (6) matchers 
avstängning. Detta är ungefär samma påföljder som 
föregående säsong, då det hårdaste straffet var sex (6) 
matchers avstängning. Ärendena har bestått av 8 (8) st 
fall seniorer, 6 (1) fall juniorer, 12 (14) fall ungdomar, 4 
(2) fall ledare och 4 (6) har blivit friade.

UVS har som syfte att samordna och leda arbetet i 
Tävlings-, Domar-, Elit-, Bredd- och Utbildningskom
mittéerna. 

UVS består av: 
Jan Öhrskog, Ordf.
Mattias Linell, TK
Joakim Andersson, DK
Emil Persson, Elit
Henrik Wetterlund, Bredd
Magnus Svensson, Utbildning 

Under året har tre fysiska möten genomförts. På vissa 
möten har andra ledamöter i olika kommittéer än de 
ordinarie UVS-ledamöterna deltagit.

UVS ansvarar för projektet Utvecklingslaget. Under 
året skulle Utvecklingslaget ha genomförts i samtliga 
tre steg. Så har inte blivit fallet. Anledningen till detta 
har varit att UVS har valt att omarbeta innehållet i 
Utvecklingslaget. Detta har medfört att genomförandet 
av projektet har uppskjutits till hösten 2004.

Sektionen har även ansvarat för att hitta olika 
former av samarbete med Dansk Floorballunion. På 
domarsidan har ett visst utbyte över Öresund skett. 
Vidare kommer det omarbetade Utvecklingslaget att 
genomföras i samverkan med Dansk Floorballunion.

Föreningsbesök
Skånes IBF har sedan länge strävat efter att skapa bra 
relationer med föreningarna. En viktig del i detta arbete 
är föreningsbesöken. Ibland tar Skånes IBF initiativ till 
föreningsbesök, men glädjande nog är det i de flesta 
fallen föreningarna själva som kontaktar oss. Under den 
gångna säsongen besöktes följande föreningar:

Södra Sandby IBF, Högaborg BK, IK Stanstad, 
Palmstaden/Trelleborg IK, FC Helsingborg, IK 
SödraDal, Gårdarike IBK, Frosta IBF, Limhamns IF, 
Sundets IF, Hässleholms IF, Emmaljunga GoIF, IBK 
Osby, Lönsboda IBK, Röke IBK, IBK Landskrona och 
IBF Backalirarna.

(Några föreningar har besökts vid flera tillfällen). 

Utvecklingsträffarna
Under september månad genomfördes utvecklingsträffar 
med samtliga Skånes föreningar på tre olika platser i 
distriktet. Måndagen den 8 september i Helsingborg, 
onsdagen den 10 september i Malmö samt torsdagen 
den 11 september i Kristianstad.

Temat för träffarna var Svenska Innebandyförbundets 
mål och strategier samt förbundets fem strategiska 
huvudutmaningar.

1. Effektivare organisationer
2. Utveckling med kvalitet
3. Tillväxt genom kvalitet
4. Attraktivare arrangemang
5. Stärka varumärket Innebandy

Träffarna genomfördes i form av grupparbeten där 
deltagarna fick i uppgift att diskutera hur en förening kan 
arbeta utifrån de fem strategiska huvudutmaningarna. 
Grupparbetena redovisades och frågeställningen 
diskuterades i storforum.

SDF-ambassadörer
Under året har Jessica Eliasson (Hököpinge) och Martin 
Petersson (Malmö) gått en SDF-ambassadörsutbildning 
(i SIBFs regi). Utbildningen som har hållits under fem 
helger på Bosön i Stockholm (april 2002 – november 
2003) avslutades i november 2003. Syftet med 
utbildningen är att få få fram personer som kan arbeta 
med föreningsutveckling i distriktet.

Danmarksprojektet
Samarbetet med Dansk Floorballunion som startade 
säsongen 2002/2003 har under året vidareutvecklats.

Den 3 maj 2003 deltog Jan Öhrskog, Martin Petersson 
och Jessica Eliasson på en utvecklingskonferens med de 
danska innebandyföreningarna. Konferensen handlade 
om vikten av att organisera föreningarna och satsa på 
återväxten, dvs ungdomarna.

Under det gångna året har Skånes IBF och Dansk 
Floorballunion haft olika möten rörande framtida 
samarbete. Dels har riktlinjer för Utvecklingslaget lagts 

Elitkommittén har under säsongen jobbat med dels den 
löpande verksamheten i form av distriktslagen, samt 
med projekt som är tänkta att starta kommande säsong. 
Oavsett projektens olika innehåll har de ett gemensamt 
slutmål, nämligen att etablera innebandyn som en 
elitidrott i Skåne.

Organisationen kring distriktslagen har varit mycket 
bra, med mycket kompetenta ledare som har fått 
mycket beröm från olika delar av distriktet. Men 
det finns givetvis också saker som kan bli bättre till 
kommande säsong, t.ex. informationen till föreningarna 
ute i distriktet. Kommunikationen med föreningarna är 
en detalj som kommer att förbättras till nästa säsong.

P15 vann sin grupp i SM-slutspelet efter 3 vinster och 
1 oavgjord match. Tyvärr fick pojkarna se sig besegrade 
i kvartsfinalen mot Västergötland.

F15 vann också sin grupp i SM-slutspelet efter 2 
vinster och 1 oavgjord match. Tyvärr blev även tjejerna 
utslagna i kvartsfinalen, i detta fallet mot Gästrikland.

HJ17 slutade på andra plats i gruppen i SM-slutspelet, 
1 poäng efter Stockholm. I kvartsfinalen slog man 
Halland efter sudden death med 7-6. I semifinalen blev 

det tyvärr respass efter förlust mot Värmland med 1-5. 
Värmland vann sedan finalen mot Stockholm.

DJ17 hade det tufft och tog sig tyvärr inte vidare från 
gruppspelet. Detta efter endast 1 seger.

Sammanfattningsvis kan man säga att Skåne har en 
bit kvar till de bästa distrikten, framför allt på tjejsidan. 
Även på killsidan behövs det bättre utbildade spelare, 
med rätt attityd och inställning till sin idrott. Detta är 
givetvis något som det kommer att jobbas hårt med att 
förbättra. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera 
att distriktslagsverksamheten inte enbart syftar till 
att nå sportsliga resultat. Viktigare är att fokusera på 
utbildning av såväl innebandyspelare som ledare.

Distriktslagsledare 2003/2004:
DJ17
Christian Berglund, Eslöv  (Kapten)
Marie Salo, Bromölla
Roger Karlsson, Skövde
Greger Ericsson, Höör

Disciplingruppen

UTVECKLINGSSEKTIONEN

Utbildningskommittén
Efterfrågan gällande utbildning har varit fortsatt 
stor. Vad gäller de ordinarie utbildningarna 
(tränarutbildningar block 1-3 samt domarutbildningar 
steg 0:1-3:2) har det genomförts minst en utbildning 
per nivå under verksamhetsåret. Distriktet har 
administrerat och genomfört två centrala barn- och 
ungdoms-ledarutbildningar i form av BUL 1 (barn- och 
ungdomsledareutbildning). 

Under säsongen har dessutom ett antal föreningar 
valt att i egen regi i samarbete med Skånes 
Innebandyförbund genomföra BUL för föreningens 
barn- och ungdomsledare.

Följande föreningar har genomfört BUL 1:
Frosta IBF, IK Stanstad, Åby IBK, Skurups IBK, 
Klagstorps IF, Strövelstorps IBK, Hjärnarps IBK 
(dessutom har Skånes IBF genomfört en utbildning i 
Helsingör i Danmark).

Som komplement till de ordinarie tränarutbildningarna 
har det genomförts två taktikseminarier. Dessa 
seminarier har genomförts i Helsingborg i samband med 
att FC Helsingborg haft hemmamatch. För att få delta 
har det krävts att man genomgått minst tränarutbildning 
block 2. Antalet deltagare per seminarium har varit 25 

personer vilket har varit detsamma som fullsatt.

Seminarium 1: Försvarsspel 
Glenn Stjernkvist (FC Helsingborg)   
Vidar Jonsson (IK Stanstad)

Seminarium 2: Anfallsspel
Magnus Svensson (Landskrona IBK)

Tyvärr fick seminariet ”Försäsongsträning” ställas in 
pga för litet intresse. Vår ambition till nästa säsong är 
dock att utöka antalet seminarier och då även i andra 
ämnen än inom taktik.

Två föreningar har tillsammans med Skånes 
Innebandyförbunds tränarinstruktör Tomas Nordgren, 
genomfört grundläggande taktikutbildning för sina 
ledare. Syftet med detta har varit att introducera 
innebandy för nya ledare samt nyfikna föräldrar. 
Föreningarna som genomförde dessa taktikutbildningar 
var IK Stanstad samt GIF Nike.

I takt med att föreningarna blir bättre organiserade 
ökar intresset för förbundets olika utbildningar. 
Satsningen på utbildningar fortsätter nästa säsong och 
vår ambition är att ännu fler väljer att utbilda sig.

upp, men även diskussioner kring ledarutveckling har 
förts.

Under hösten träffade Skånes IBF och Dansk 
Floorballunion organisationen Fringo. Fringo arbetar 
med föreningsutveckling över sundet. Mötet har 

lett till att en bidragsansökan har lämnats in till 
Köpenhamns Amt, med förhoppning om bidragspengar 
som bl a kan användas för att arrangera gemensamma 
ledarutbildningar.

Elitkommittén
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HJ17
Daniel Andersson, Växjö  (Kapten)
Vidar Jonsson, Helsingborg
Niklas Lauritsen, Helsingborg
Pär Hedlund, Hässleholm

F15
Magnus Nilsson, Lund (Kapten)
Henrik Olsson, Malmö
Tove Nihlberg, Lund
Susanne Andersson, Björnstorp

P15
Mikael Jepsson, Malmö (Kapten)
Kristian Nilsson, Lund
Andreas Ingvarsson, Höör
Morgan Persson, Malmö

Zonledare 2003/2004:
HJ17
Ulf Hansson, Trelleborg, (Sydväst)
Robert Jabrell, Malmö, (Sydväst)

Håkan Hellberg, Kristianstad, (Nordöst)
Tobias Bondesson, Kristianstad, (Nordöst)

Johan Salomonsson, Malmö, (Söder)
Martin Jeppsson, Lund, (Söder)

Mattias Karlsson, Ängelholm, (Nordväst)
Kristoffer Karlsson, Ängelholm, (Nordväst)

P15
Jonas Nilsson, Bjärnum, (Nordväst)
Göran Kinning, Vittsjö, (Nordväst)

Henrik Sundqvist, Hässleholm, (Nordöst)
Jörgen Ohlsson, Hässleholm, (Nordöst)

Jonas Lindberg, Malmö, (Sydväst)
Robert Göransson, Malmö, (Sydväst)

Henrik Salling Andersson, Veberöd, (Söder)
Lars Berg, Dalby, (Söder)

Zonturneringarna kommer att fortsätta att utvecklas 
och byggas på i olika avseenden till kommande säsong. 
Framför allt har elitkommittén tagit beslut om att 
försöka arrangera zonuttagningar även på tjejsidan.

Under verksamhetsåret har DK haft 6 möten, samtliga 
möten är protokollförda. DK har bestått av ordförande 
Janne Olofsson, ledamöter Per-Ivar Kullman, Tony 
Holmer och Joakim Andersson.

Under detta år har DK lagt ner mycket arbete på att 
strukturera upp de löpande uppgifter kommittén är 
ansvarig för. Detta har varit en medveten strategi för att 
kvalitetssäkra verksamheten. Målsättningen har varit 
att nå jämnare nivå på verksamheten samt möjliggöra 
en flexiblare övergång för framtida nya medlemmar av 
DK.

En noggrann kartläggning av steg 3 domarna är 
utförd under denna säsong med hjälp av våra mycket 
duktiga domarobservatörer. DK har även tagit hjälp 
av smålands domarobservatör Björn Ingolf som är 
internationell domarobservatör. Under denna säsong 
har DK nominerat två domarpar (Mattias Linell/
Andreas Johansson och Tony Holmer/Niklas Montelin) 
till Svenska innebandyförbundet. Båda domarparen har 
fått mycket beröm under den gångna säsongen och vi 
önskar dem lycka till i de högre serierna.

Hårdare krav har ställts på domarna gällande 
förfarande vid återbud. Under förra säsongen hade 
DK en återbudsfrekvens på 30%, dvs nästan var tredje 
planerad domarinsats fick ny domare. Efter denna 
säsong kan DK konstatera att återbudsfrekvensen 
sjunkit till 18%. Detta har medfört väsenligt lättare 
administration för återbudstillsättarna.

DK har noterat att skrivelser rörande domarinsatser 
dramatiskt har ökat på ungdomssidan. Över hälften 
av skrivelserna behandlar föreningsdomarinsatser 
på ungdomsnivå och framför allt P15. Förbundet 
är ansvarig för utbildning av domarna och sedan är 
föreningarna ansvariga för domarna och tillsättning av 
domare på ungdomsmatcher. DK ser att åtgärder bör 
sättas in för att stötta föreningarna så att standarden kan 
jämnas ut på ungdomsdomarnivå. 

Under nästa år kommer domarkommittén att 
prioritera arbetet med ungdomsdomarverksamheten. 
Målsättningen är att kartlägga nuläget och ta kontakt 
med de olika aktörerna för att arbeta fram en 
handlingsplan. Vidare kommer vi att sträva efter att 
närmre kartlägga steg 2 domarna för att ytterligare 
underlätta deras utveckling.

Fakta i siffror om den gångna säsongen:
Antal matcher tillsatta av DK/kansliet: 1998 st
Antal utförda domarobservationer: 34 st
Antal utbildade föreningsdomare: 278 st
Antal utbildade distriktsdomare: 204 st

På den sportsliga sidan var det ett år med både framgång 
och motgång. De största bedrifterna utfördes faktiskt 
utanför banan med lysande publiksiffor och härliga 
arrangemang vid ett flertal tillfällen. 

FC Helsingborg slog publikrekord efter publikrekord 
med 1910 åskådare som toppnotering mot Jönköping. 

IK Stanstad och IK SödraDal spelade sina div 2 
derbyn i Lunds Idrottshall och lockade storpublik vid 
båda tillfällena med 952 som högsta publiksiffra. 

IBK Landskrona bjöd på härlig stämning och även 
där nytt publikrekord med 853 respektive 776 åskådare 
i sina kvalmatcher till div 2.

Röke IBK fyllde Tyrs Hov till sista plats (inte mindre 
än 455 personer trängdes där i seriefinalen mot Växjö) 
under grundserien och inför kvalet flyttade laget sina 
matcher till Hässleholm och Qpoolen där 752 åskådare 
såg första kvalmatchen mot Västerås. 

På damsidan lyckades IBC Engelholm passera dittills 
suveräna Älvstranden i sista omgången i div 1 och tog 
kvalplatsen till Elitserien. I kvalet blev dock motståndet 
för tufft, men tack vare att Halmstads IBK valde att dra 
sig ur elitserien fick Engelholm chansen. Detta innebär 
att den kommande säsongen är Skåne åter representerat 
i den högsta serien på damsidan. Lund/Burlöv IBF 
slutade fyra men tyvärr blev både IK Stanstad och 
Åstorp/Kvidinge IBS nedflyttade. IK SödraDal vann 
div 2 och fick kvala uppåt. I kvalet mötte man CL98 
och vann.

Mindre roligt är det att samarbetet mellan LUGI 
IK och Burlövs HIBF i Lund/Burlöv upphör efter två 
säsonger. Respektive moderförening kommer den 
kommande säsongen att spela i div 2.

FC Helsingborg hade en tung säsong i Elitserien, men 
tog sig samman och visade i kvalet att man var minst 
ett nummer för stort för att egentligen behöva kvala. 
Röke IBK vann sin div 1 som nykomlingar vilket var 
en fantastisk prestation. I kvalet till Elitserien räckte 
man dock inte riktigt ända fram, men man visade att 
man är ett lag för framtiden. I samma serie kvalade IBC 
Engelholm sig kvar medan LUGI tyvärr degraderades 
till div 2. 

IK Stanstad var nykomlingar i div 2 och var mindre 
än två minuter från kval till div 1 men man slutade som 
tvåa i serien. Självklart ett resultat man inte kan vara 
annat än imponerad av. 

Vv84, även de nykomligar gjorde också en mycket 
bra säsong och slutade sexa. 

IK SödraDal inledde seriespelet bedrövligt men 
visade efter jul att man var bra nog för att stanna 
kvar, men tyvärr var avståndet för stort upp till 
nedflyttningsstrecket och det blir att ta nya tag i 
distriktsserien. 

IBK Landskrona, Helsingborgs IBF och Bräckan från 
Halland fick kvala till div 2. Tyvärr missade de skånska 
lagen att ta klivet upp.

Domarkommittén

Breddkommittén
Breddkommitténs uppgift har under året varit att skapa 
en fungerande organisation kring breddfrågorna. Tyvärr 
har man inte lyckats fullt ut, men arbetet fortgår och 
förhoppningen inför nästa säsong är att komma igång 
med projekt som riktar sig mot tillväxten i Skåne.

Återigen ökar Skåne antalet licenser. Totalt 
registrerades 11 862 licenser vilket är en ökning med 
6,9 % mot förra säsongen (11 097). För tredje året i rad, 
ökar antalet licenser på flicksidan mest. B-licenserna 
för flickor ökade med 16,5 %.

Tävlingskommittén
TK har haft 13 protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret. Av dessa har två varit fysiska möten 
och resterande 11 telefonmöten. Nya i TK inför denna 
säsong har varit Mikael Jeppsson och Anders Nilsson. 
Kvar från förra året var Mattias Linell, Jens Stålberg 
och Renée Linder. Adjungerad från kansliet har varit 
Peter Dahlberg.

TK har administrerat seriespel, poolspel, knatteligan, 
samt DM för våra skånska lag. Under säsongen har TK 

även fortsatt sitt arbete med att ytterligare utveckla de 
särskilda tävlingföreskrifterna för att anpassa dem till 
rådande förutsättningar i distriktet samt göra dem mer 
tydliga i vissa avseenden. 

På Vårkongressen som ägde rum i Stockholm i mars 
deltog ordförande och förde Skånes IBFs talan. Inför 
Vårkongressen kallade TK och Elitkommittén till möte 
med våra förbundsföreningar för att diskutera nationella 
tävlings- och elitfrågor. 

Skånska lag i förbundsserierna
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Inför den här säsongen gjordes Ekonomi/
Marknadsektionen om till Marknadssektionen med 
uppdraget att samordna arbetet i arrangemangs- och 
marknad-/mediakommittén

Marknads-/Mediakommittén
Marknadskommittén har under året fokuserat på 

följande områden:

VM 2006
Stockholm, Göteborg och Skåne var de tre 

sökande som kom till finalrundan då Svenska 
Innebandyförbundet skulle utse arrangörer för Herr-
VM 2006 i Sverige.

Att Stockholm skulle få åtminstone finaler och 
semifinaler var givet eftersom inget annat distrikt 
kunde visa upp en lika stor arena som Globen.

Skånes satsning på att utveckla arrangemangen var 
ett tungt argument liksom det fina stöd som våra två 
kommuner (Helsingborg och Malmö) visade under 
arbetet med ansökan. Vi har två bra innebandyarenor 
i Baltiska Hallen och Idrottens Hus som fungerar 
utmärkt för gruppspelsmatcher med Sverige.

Mer innebandy i skånska tidningar
Bearbetning av skånska tidningar har skett. Adresslistan 
med innebandyskribenterna på de skånska tidningarna 
uppdateras kontinuerligt och under året hade Skåne 
flera pressreleaser som fick uppmärksamhet även 
utanför distriktet. 

Hemsidan
Vi ser hemsidan både som en viktig kommunikations-
kanal till föreningarna och dess medlemmar, ett snabbt 
och effektivt sätt att sprida information och ge service 
kring resultat, domartillsättningar, spelprogram, 
adresser etc. 

Under året har SIBF startat ett projekt som syftar till 
att skapa en ny teknisk plattform för hela Innebandy-
Sverige. Med anledning av detta har SkIBF valt att inte 
lägga ner för mycket pengar på vår nuvarande hemsida. 
I mars 2004 gjordes en mindre uppfräschning av 
designen och navigationen (menyerna) på hemsidan för 
att följa med i tiden. Antalet besökare fortsätter öka och 
vi ser många spännande möjligheter för www.skibf.se 
i framtiden.

Skånedagarna
I september deltog Skånes IBF tillsammans med 

Frosta IBF vid Skånedagarna i Bosjökloster.
Tillsammans hade vi tagit fasta på det prioriterade 

området ”Attraktivare arrangemang”.

Monterplatsen som vi förfogade över, byggdes 
om som en mini-spelplan. Här kunde besökarna 
prova på speedshooting, titta på videoinspelade 
innebandymatcher, lyssna på musik mm.

För att få bästa möjliga miljö, lånades bl a ett 
innebandygolv av Båstad GIF (Tack Båstad!).

Montern var välbesökt och många positiva tongångar 
hördes från besökarna.

Framtida arrangemang
Under året tog Svenska Innebandyförbundet beslut att 
tilldela Skåne och Stockholm VM 2006. Sveriges grupp 
kommer att spelas i Skåne (Helsingborg och Malmö). 
De fina arrangemangen kring tidigare landskamper, 
framför allt Fyrnationers har i hög grad spelat in i 
beslutet. Redan under hösten måste förberedelserna av 
detta jättearrangemang påbörjas för att vi tillsammans 
ska fylla hallarna och skapa innebandyfeber i Skåne om 
två år.

SM-finalresa
För första gången i Skånes IBFs historia, arrangerades 
en SM-finalresa för allmänheten (tidigare har endast 
Utvecklingslagets deltagare kunnat åka med).

Totalt deltog 150 personer på resan som var mycket 
uppskattad av deltagarna.

Även Gårdarike IBK arrangerade en resa till SM-
finalen. Totalt deltog 50 personer på deras ”Tjejresa”.

Arrangemangskommittén
Med anledning av det stundande VM i Sverige 2006 
började Skånes IBF redan sommaren 2003 bygga 
upp en organisation som klarar av framtida stora 
arrangemang.

Under säsongen 03/04 har en arrangemangskommitté 
skapats, där representanter från olika skånska föreningar 
ingår. 

Gruppens främsta uppgift har varit att organisera och 
leda arbetet kring FC Helsingborgs hemmamatcher i 
Elitserien som under sommaren köptes av Skånes IBF.

En eventmanual som beskriver de viktigaste 
funktionerna kring ett arrangemang av denna storlek 
plockades fram inför säsongen. Med hjälp av denna 
rekryterades sedan personal från FC Helsingborg till 
olika funktioner. Vid varje hemmamatch har 50-80 
personer varit engagerade med olika uppgifter.

Denna eventmanual kommer att ligga till grund för 
organisationen kring VM i Skåne 2006 då Helsingborg 
och Malmö blir spelorter.

Publiksiffrorna vid FC Helsingborgs matcher höjdes 
i snitt med 30% och under året slogs publikrekord vid 
fyra tillfällen. I sista grundseriematchen mot Jönköping 

kom 1910 personer till Idrottens Hus vilket var mer än 
landskampen mot Schweiz 2003.

De erfarenheter som dragits kring arrangemangen 
i Helsingborg har också spritts till andra delar av 
Skåne och inspirerat andra klubbar att fortsätta sitt fina 
arbete med arrangemangen. Med glädje har vi kunnat 
konstatera att flera klubbar satt nya publikrekord.

* Landskrona Falcons i kvalderby mot Helsingborg 
IBF lockade hela 853 åskådare.

* Derbyna i div 2 mellan Södra Dal och Stanstad 
lockade 952 respektive 812 åskådare då matcherna 
spelades i Lunds Idrottshall.

* Röke IBK fick hela 870 åskådare till Qpoolen i 
Hässleholm då laget tog emot FC Helsingborg hemma 
i DM-semifinalen. Nytt publikrekord för en DM-match 
i Skåne.

MARKNAD-/MEDIASEKTIONEN

Malmö i maj 2004

Jan Öhrskog  Thomas Önnevik Sölve Dahlgren 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare  
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Kansliet har på styrelsens uppdrag, administrerat och 
skött förbundets löpande verksamhet. Våra lokaler är 
belägna på Fagerstagatan 1 B i Malmö. Under hela 
verksamhetsåret har Martin Petersson (kanslichef) och 
Peter Dahlberg (konsulent) varit anställda på heltid. Den 
1 juni 2003 anställdes Magnus Svensson på uppdrag att 
arbeta med utvecklings- och utbildningsfrågor. Tyvärr 
valde Magnus att inte förlänga sin anställning efter 
provanställningen och slutade den 30 november.

Den 20 januari timanställdes Mikael Jeppsson med 

uppdrag att sköta den löpande verksamheten för 
distriktslagen och utbildningarna. Mikael, som läser det 
Idrottsvetenskapliga programmet på Malmö Högskola, 
har tidigare under året praktiserat hos Skånes IBF (och 
IBF Backalirarna). Under våren har Mikael kombinerat 
studierna med arbete hos Skånes IBF.

Med anledning av VM 2006 har vi valt att avvakta 
med nyanställningar på kansliet. Denna process 
påbörjas sommaren/hösten 2004.

KANSLIET
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Tillgångar 040430 030430 Not

Kassa 15 023:50 9 943:87

Sparbanken 1 491 752:49 1 490 653:26

Länsförsäkringar 10 549:09 10 303:80

Skattemyndigheten 11 245:00 12 248:00

Kundfordringar 70 672:00 64 225:00

Interimsfodringar 12 473:64 61 277:02

Förbetalda kostnader  17 971:00 39 106:00

Förskott 0:00 6 247:00

Inventarier 378 255:00 324 856:00

Avskrivningar -330 652:90 -305 457:80

  

Summa tillgångar 1 677 288:82 1 713 402:15

  

Skulder och eget kapital  

Leverantörsskulder -70 478:00 -161 375:75

Interimsskulder -64 100:00 -77 274:00

Upplupna semesterlöner -113 805:00 -81 405:00

Upplupna arbetsgivaravg. -63 785:00 -53 164:00

Källskatter -26 997:00 -26 354:00

Förutbetalda intäkter -88 600:00 -24 650:00

Övriga kortfristiga skulder -9 662:00 -19 547:00

  

Summa skulder -437 427:00 -443 769:75

  

Balanserat resultat -1 034 155:48 -686 702:87

Förra årets resultat -235 476:92 -347 452:61

Årets resultat 29 770:58 -235 476:92

  

Summa eget kapital -1 239 861:82 -1 269 632:40

  

Summa skulder 

och eget kapital -1 677 288:82 -1 713 402:15

Intäkter Budget 03-04 Utfall 03-04 Utfall 02-03 Not

Anmälningsavg. serie 1 030 000:00 1 004 900:00 1 033 100:00 

Anm.avg. poolspelet 20 000:00 21 600:00 22 800:00 

Anm.avg. DM 190 000:00 196 600:00 197 500:00 

Anm.avg. Knatteligan 15 000:00 16 800:00 15 600:00 

Årsavgift föreningar 100 000:00 85 000:00 101 000:00 

Tävlingsavgifter 230 000:00 297 800:00 279 500:00  1)

Turneringssanktioner 10 000:00 10 500:00 13 250:00 

Övr. anmälningsavgifter 30 000:00 40 500:00 0:00 

Dispensavgifter 0:00 15 200:00 0:00 

Försäljning 55 000:00 94 083:00 3 899:00  2)

Anm.avg. distriktslag 160 000:00 170 900:00 129 550:00 

Biljettintäkter 195 000:00 145 323:00 264 115:00  3)

Anm.avg. SM-resa 0:00 119 900:00 0:00  4)

Kursintäkter 496 000:00 496 490:00 495 200:00 

Bidrag Skånes IF 160 000:00 164 425:00 162 550:00 

Projektbidrag Skånes IF 0:00 0:00 40 000:00 

Bidrag SIBF 340 000:00 336 326:00 435 804:00 

Reseutjämning SIBF 8 000:00 14 775:00  

Bidrag Polhemsskolan 0:00 0:00 48 000:00 

Sponsorintäkter 0:00 0:00 20 000:00 

Övriga intäkter 5 000:00 7 980:00 25 338:00 

Ränteintäkter 70 000:00 44 670:53 66 841:26 5)

Summa intäkter 3 114 000:00 3 283 772:63 3 354 047:26  

Kostnader Budget 03-04 Utfall 03-04 Utfall 02-03 Not

Tävlingsersättning -42 000:00 -29 485:00 -34 746:00 

Anmälningsavgifter -40 000:00 -34 000:00 -40 000:00 

Försäljningsutgifter 0:00 -51 315:00 0:00 2)

Priser -45 000:00 -47 172:00 -39 285:00 

Idrottsmaterial -120 000:00 -69 556:00 -83 878:00 6)

Utbildningsmaterial -30 000:00 -41 704:00 -37 235:00 

Kurskostnader -109 000:00 -29 981:00 -85 537:00 7)

Fysiska möten -46 000:00 -21 245:13 -26 056:50 

Telefonmöten -14 000:00 -13 506:00 0:00 

Konferenskostnader -44 000:00 -49 930:50 -62 283:00 

Föreningsbesök 0:00 0:00 -7 000:00 

Utveckling -48 000:00 -30 013:00 0:00 

DUGER -5 000:00 0:00 0:00 

Föreningsträffar -10 000:00 -9 743:00 0:00 

Löner anställda -670 000:00 -578 850:00 -564 091:00 8)

Löner utbildning -116 000:00 -103 000:00 -132 200:00 

Löner idrottsutövning -58 000:00 -41 600:00 -42 350:00 

Löner domare -92 000:00 -87 330:00 -90 915:00 

Ers. förl. Arbetsförtjänst -1 000:00 -250:00 -600:00 

Kostnader forts. Budget 03-04 Utfall 03-04 Utfall 02-03 Not

Domartillsättning -30 000:00 -29 223:00 -1 400:00 

Ers. styrelse och komm. -77 000:00 -71 300:00 -55 200:00 

Semesterersättning -68 000:00 -67 486:00 -92 421:00 

Milers. skattefri -90 000:00 -88 540:00 -88 083:00 

Milers. beskattningsbar -94 000:00 -64 292:00 -88 645:00 

Arbetsgivaravgifter -280 000:00 -277 887:00 -243 944:00 

Arbetsgivaralliansen -2 000:00 -2 446:00 -2 046:00 

Fora -2 000:00 -1 319:00 -1 520:00 

Pensionskostnader -40 000:00 -32 464:00 -26 011:00 

Löneskatt -10 000:00 -6 427:00 -6 463:00 

Personalutbildning -10 000:00 0:00 -3 043:00 

Kanslihyra -85 000:00 -82 460:00 -80 640:00 

Hallhyra -39 000:00 -34 995:00 -35 145:00 

Lokalhyra -33 000:00 -34 472:00 -30 414:00 

Kontors-/förbrukn.smtr. -45 000:00 -50 062:19 -52 326:46 

Trycksaker -20 000:00 -20 116:00 -53 757:50 

Kopiering -50 000:00 -33 866:25 -69 226:25 

Försäkringar -5 000:00 -4 979:00 -4 419:00 

Porto -40 000:00 -51 475:00 -52 553:00 

Telefon, fax, internet  -20 000:00 -29 993:00 -71 442:00 

Mobiltelefon -33 000:00 -53 765:00 0:00 

Logi -126 000:00 -184 644:70 -125 800:50 4)

Kost -196 000:00 -188 190:50 -202 856:50 

Resekostnader -94 000:00 -163 708:00 -117 276:00 4)

Representation -25:000:00 -17 902:00 -11 224:00 

Marknadsföring -50 000:00 -47 670:00 0:00 

Arrangemangskostn. -200 000:00 -200 000:00 -201 629:50 

IT -20 000:00 -83 429:00 -37 762:00 9)

Serviceavtal -8 000:00 -7 842:00 -7 731:00 

Årsmöte -10 000:00 -14 350:00 -8 920:00 

Ordförandekonferens -5 000:00 0:00 0:00 

Kundförluster 0:00 0:00 -640:00 

Utbilningsadm., SISU -30 000:00 -30 000:00 -52 500:00 

Revisor -5 000:00 -11 750:00 -12 750:00 

Gåvor -10 000:00 -8 363:00 -12 198:00 

Övriga kostnader -46 000:00 -50 640:74 -12 331:93 

Kontoavgifter -3 000:00 -3 610:00 -2 895:00 

Avskrivning inventarier -23 000:00 -25 195:10 -7 343:20 

Räntekostnader 0:00 0:00 -107:00 

Summa kostnader 3 414 000:00 3 313 543:21 3 118 570:34                        

Resultat -300 000:00 -29 770:58 235 476:92 

Bokslut
Resultaträkning för verksamhetsåret 2003.05.01-2004.04.30

Not 1 – Skånes IBFs intäkter gällande tävlingsavgifter har tyvärr ökat. 
Det är Skånes IBFs förhoppning att våra föreningar ”sköter” sig bättre i 
fortsättningen. Överskottet jämfört med budget: +67 800:00.

Not 2 – Intäkter och kostnader från försäljning avser främst 
kioskförsäljning på FC Helsingborgs elitseriematcher, vilket genererat ett 
underskott jämfört med budget: -12 232:00.

Not 3 – Biljettintäkter avser främst entréintäkter från FC Helsingborgs 
elitseriematcher. Budgetunderskott: -49 677:00.

Not 4 – Att Skånes IBF skulle arrangera en resa till SM-finalerna var 
inte klart vid tiden för budgetläggningen. SM-resan har genererat 
ett budgetöverskott på +13 480:00. Kostnaderna är främst konterade 
på logi (-63 145:00) och resekostnader (-42 824:00), vilket förklarar 
budgetunderskotten på dessa konton.

Not 5 – Inlåningsräntan har sjunkit, vilket resulterat i ett budgetunderskott 
på -25 329:47.
Not 6 – P g a ett förmånligt avtal med Intersport har kostnaden för 
idrottsmaterial blivit mindre än beräknat. Budgetöverskott: +50 444:00.

Not 7 – Kostnader för utvecklingslaget är inkluderat i budgeten. Tyvärr 
har inget utvecklingslag arrangerats under säsongen, vilket förklarar 
budgetöverskottet på +79 019:00.

Not 8 – Budgeten är beräknad på tre heltidsanställningar på kansliet. 
Under jan – april har det endast varit två samt en timanställning. +91 150:
00 jämfört med budget.

Not 9 – Skånes IBF har liksom de flesta andra distrikt anslutit sig till Svenska 
IBFs nya IT-strategi (ett gemensamt administrationsprogram specialiserat 
för innebandy). Investeringskostnaderna för verksamhetsåret är 55 485:
00, vilket förklarar större delen av budgetunderskottet på IT-kontot. 

Malmö i maj 2004

Jan Öhrskog             Thomas Önnevik           Sölve Dahlgren

Vår revisionsberättelse har avgivits den       9  /   6     2004

 

Lena Krabisch                                               Paul Schannong         
Utsedd av årsmötet                                    Utsedd av Skånes IF  

Noter


