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Verksamhetsberättelse Innebandysektion 2021 
 

 

Verksamheten har haft 13 st olika grupper, från födelseår 2016 till vuxna motionsgrupper.  

Sektionen har under året ökat. Idag har vi 206 aktiva barn och ungdomar, samt 49 ledare. 

Totalt med dam- och herrmotion har vi 247 aktiva spelare. Föregående säsong hade vi 221 

aktiva barn och ungdomar, 43 ledare.  

Målet med att få en egen seniorverksamhet har lagts på is och fokus har legat på att ta fram 

en plan på att få våra spelare att stanna kvar i föreningen. Vi har hög närvaro på våra aktiva 

spelare men vill hitta vägar till att bli fler. 

Motion har 21 damer, träning 1ggr/vecka och 17 herrar aktiva med träning 2 ggr/vecka. 

Herrar spelar i år också i Hallands motionsserie. 

 

Frillesås FF är fortsatt en Reko förening och medverkar i de nätverksträffar som arrangeras 

av Hallands Innebandyförbund. 

 

Träningsgrupperna ser ut som följer:  

 

1. IB-skola för flickor/pojkar födda -16 

2. Flickor/pojkar -15 

3. Pojkar -14 

4. Flickor -13/14 

5. Pojkar -13 

6. Pojkar -12 

7. Pojkar -10/11 

8. Flickor -10 

9. Pojkar -08/09 

10. Flickor -07/08 

11. Pojkar -07/08 

12. Motionsgrupp dam 

13. Motionsgrupp herr 

 

 

Verksamheten har bedrivits enligt Frillesås FF, Hallands Innebandyförbund och Svenska 

Innebandyförbundets stadgar.  

 

Utbildningsansvarig har tagit ett stort ansvar för att göra utbildningar tillgängliga för alla 

våra ledare. En viktig del för att säkerställa kvalitet på våra träningar.  

Alla ledare som är med och coachar på match, skall från detta år, minst ha en 

grundutbildning vilket är ett krav från Innebandyförbundet. 

 

Två ungdomar samt 6 ledare har gått domarutbildning genom förbundet. 
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Ledarförsörjningen sker främst genom att engagera och utbilda föräldrar. 

 

Arbetet med kommunens Idrotts och Hälsocertifiering har fortsatt och denna del har en 

stående punkt på alla ledarmöten.  

 

Sektionens ekonomi är i balans och har ett tätt samarbete med sponsorgruppen som är en 

viktig inkomstkälla, som gör att vi fortsatt kan hålla en relativt låg sektionsavgift.  

 

Vår traditionsenliga, Konsum Cup blev i år inställd pga Covid-19. Vi hoppas kunna 

arrangera cupen 2022. 

 

Idén med att ha avslutning för innesäsongen tillika uppstart för utesäsongen gemensamt vår 

och höst lever fortsatt men har inte förverkligats. 

 

 

 

 

 

Ansvariga i Frillesås FF  innebandysektion 2021 

 

Sektionsansvarig Tomas Öhlén 

Protokollförare Jenny Morsäter 

Ekonomiansvarig Mattias Schyman  

Materialansvarig Mikael Claesson 

Domaransvarig Jakob Turesson 

Utbildningsansvarig Mikael Claesson/Kristina Öhlén 

Ledarförsörjare Kristina Öhlén/Jörgen Ahlmén 

Spelarförsörjning Jörgen Ahlmén/Kristina Öhlén 

Sociala Medier Malin Lundin 
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