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Inledning 

 

Styrelsen har ordet 
 

Vi summerar ytterligare en säsong i IK Stanstads numera 24-åriga historia. Under året har vi fått 
förstklassig underhållning av alla våra lag i alla åldrar. Det är en ren lycka att se så många lag 
igång och oavsett vinst eller förlust så kämpar vi på med huvudet högt och bär stolt vårt fina 
klubbmärke vid hjärtat!  
 
Säsongen 2016/2017 ska summeras och vi kan konstatera att vi nästan behåller alla våra 
medlemmar, vi har fått många nya yngre medlemmar i föreningen men också många nygamla 
tillbaka. Vi är otroligt ödmjuka och tacksamma att få tillbaka spelare som känner att de vill 
återuppliva Stanstad-andan och fortsätta eller avsluta sin innebandy karriär hos oss. Det måste 
vi alla se som ett kvitto på att vår förening är en Skåneförening men gott rykte, bra organisation 
och bra sammanhållning. 
 
Ekonomin har kommit på rätt köl och vi ser med tillförsikt framtiden av. För att få en ekonomi i 
balans har vi varit tvungna att flytta många arbetsuppgifter till styrelsen och det är inte hållbart 
för att kunna utveckla klubben. Vi hoppas därför att vi kan få fler att engagera sig i föreningen 
nu när vi har ett lag i riksserien och vem vet när våra damer också kliver dit. 
Vi är glada och stolta över att ha många stödmedlemmar i föreningen som vi möter vi på våra 
matcher och arrangemang som en härlig hejarklack. 
 
Vi vill också passa på att rikta ett speciellt tack till alla er tränare, ledare och föräldrar som varje 
vecka ställer upp på ett fantastisk sätt, utan er fungerar givetvis inte vår förening och utan er 
stannar bollarna i bollpåsarna. 
 

GEMENSKAP – STOLTHET –TRADITION 
 
 
 

  



 

Styrelsens arbete 
 

Styrelsen har sammanträtt 13 gånger under verksamhetsåret 2016-2017. Styrelsen bestod under 

säsongen av Daniel Björkkvist (ordförande), Anders Kastrup (vice ordförande), Mats Engqvist 

(sekreterare), Lotta Borglund (ledamot), Kalle Gustafsson (ledamot), Annika Nilsson (suppleant) 
 

En stark styrelse med mycket driv och engagemang har lagt grunden till en bra start inför säsong 
2017/2018. 

 

Viktiga beslut från styrelsen  

 
- Att satsa på nya profilkläder för ledarna 
- Att erbjuda föreningsmedlemmarna Ravelli kläder även denna säsong 
- Att införa möjlighet att betala med kort inför säsongen 2017/2018 
- Att utöka samarbetet med Sponsorhuset 
- Att ta beslut om ombyggnad av materialrum på Bråhög 

 

IK Stanstads Organisation 

 

 

  



 

Ekonomi 
 
Fortlöpande under verksamhetsåret har styrelsen jobbat med ekonomin för att bygga en buffert inför 
framtiden 
  
För mer detaljerad information hänvisas till det förenklade årsbokslutet med tillhörande ekonomisk 

berättelse. 

 

 

                                   

 

 

  



 

Marknad 
 
Det är fortsatt tufft att få in nya och behålla gamla sponsorer. Nya sponsorer har kommit in med hjälp av 
relationer med företagen av personer inom klubben och det är bra att vi kan använda det kontaktnät 
som finns. Nya sponsorer för året är AddPro, Cliffton, ApQ EL och Nordanå grusterminal. Fortsatt 
samarbetet med flera gamla sponsorer som varit med ett antal år som Orex, Sparbanken Skåne, Rullux, 
Puls, PoG Woody Bygghandel m.fl. Vi har alltså lite fler företag utanför Staffanstorp, vilket bygger på 
kontakter inom klubben. Det är kul att vi fått in en del nya samarbeten och vi fortsätter att utveckla oss 
för att behålla gamla och utveckla nya relationer för att säkerställa goda förutsättningar för klubben att 
leva vidare och erbjuda våra medlemmar fantastiska innebandy upplevelser framöver. Arbetet med att 
finna nya vägar i sponsorarbetet fortgår. Genom att utöka marknadsgruppen, så hoppas vi kunna bygga 
vidare på våra kontaktnät och bygga upp ännu fler kontakter med företag.  
 
Klubbavtalet med Intersport och Exel fortlöper ytterligare ett år och där har vi får en mycket bra 
stöttning och hjälp med kläder och klubbor. 

  



 

Ungdom/Utbildning 
 

Ungdomskommittén bestod säsongen 2016/2017 av Daniel Björkkvist och Johanna Bergdahl. 

Mycket av ungdomsarbetet har blivit vilande denna säsong då vi inte lyckats få in nya medlemmar under 

säsongen.  

Vi startade därför inte upp några nya lag inder året. Totalt hade IK Stanstad tolv ungdomslag, under 

säsongen varav sju killlag och fem tjejlag. 

Kommittén har fortsatt att utveckla kulturen med att samarbeta mellan lagen, vilket fungerar väldigt bra 

och skapar en gemenskap i föreningen.  

I slutet på året hittade vi dock äntligen en ny kraft som vi är helt övertygande kommer att utveckla 

ungdomssidan framöver i Anna Gullberg med förflutet som ungdomsansvarig inom fotbollen. 

 

  



 
I den officiella statistiken så landade IK Stanstad på 303 licensierade spelare med 201 killar och 102 

tjejer. Till detta kommer även IBK Stanstad:s 36 medlemmar vilket gör att totalt antal licensierade 

spelare är 339st och med det befäster vi vår 5:e plats i Skåne. 

 

  



 

Arrangemang 
  

Tanken inför säsongen 2016/2017 var att få till en arrangemangsgrupp som håller i arrangemangen kring 

Dam- och Herrlaget. Det har inte gått att få tag i personer i klubben som är villiga att hoppa in gällande 

detta och därför har det även denna säsong varit Mats i styrelsen samt Anders Nilsson som har hållit i de 

flesta arrangemang och speakern, men även andra styrelsemedlemmar har hoppat in vid behov. HJ18 har 

hjälpt till mycket med sekretariat och musik/IBIS samt att vi involverat F00/01 och P00/01 och yngre lag att 

mer och mer sitta i sekretariatet för att lära sig det för framtiden. Det har fungerat genomgående 

väldigt  bra, men tanken är fortfarande att få till en arrangemansgrupp som håller mer i detta och avlastar 

styrelsen som på så vis kan fokusera mer på kontakten med företag och sponsorer involverade i klubben. 

  

Nästa säsong har vi arrangemang för H1 som blir något mer avancerat och reglerat då det är Svenska 

Innebandyförbundets regler som gäller. Dessutom har vi fortfarande Damerna i division 2 

  

Julfesten, som alltid uppskattas och som Damlaget sköter utmärkt, var 2016 den 19 december.   

Herrarnas bidrag är att hålla i interncupen som 2017 hölls den 13 maj. 

Som sig bör delades det ut priser under interncupen till alla lag som under året kommit 1-3 i sina serier, 

tex vunnit cuper och inte minst till vår poängkung Andreas Hansson i H2 laget som vann poängligan när 

man vann serien. 

Här delades också ut priser till årets dam- och herrspelare, årets medlem, årets lag och årets ledare. 

  

Klubben arrangerade SKM den 25 mars F03 och P03 och den 1 april för herrjuniorer och F04. 

  

Publiksnitt 2016/2017 

  

Herrar div 2 Skåne publiksnitt topp 5 

  

1.     Lönsboda IBK, 213 personer/match 

2.     Willands IBK, 124 personer/match 

3.     Munka Ljungby IBK, 117 personer/match 

4.     IK Stanstad, 116 personer/match 

5.     VV-84 SK Bjuv, 91 personer/match 

  

Publiksnittet har ökat med 5 personer i snitt per match under denna säsong. Kul och beror 

förhoppningsvis på att det gick bra för H2 laget hela säsongen och att det till sist även vann serien och 

spelar i H1 nästa säsong. Dock en bra bit kvar till det härliga snitt på 182 personer/match vi hade 

säsongen 2014/2015. Förhoppningsvis kan vi få upp snittet en bit när det är en division högre det spelas i 

2017/2018.   

  

  



 
Damer div 2 Skåne publiksnitt topp 5 

  

1.     SST NET Landskrona IBK, 123 personer/match 

2.     Röke IBK, 106 personer/match 

3.     Malmhaug KFUM IBF, 99 personer/match 

4.     FBC Engelholm, 84 personer/match 

5.     IK Stanstad, 77 personer/match 

  

Damlagets publiksnitt minskade med 7 personer i snitt per match. Dock fortfarande 7 mer än säsongen 

2014/2015. Damlaget gick inte lika bra i år som man gjorde förra säsongen och det kan vara det som 

inverkat. Med lite nya spelare i laget och förhoppningsvis ny inspiration ser vi dock fram emot att kunna 

hoppa upp ett snäpp i denna liga. 

 

  



 

Evenemang 
 

Säsongens evenemang summerat nedan:  

Julfest: Damgruppen genomförde julfesten traditionsenligt och med lyckat resultat. Julmust, 
pepparkakor, lussekatter och annat gott delades ut. 

 
Gothia Cup:  
- 5 lag, P01/02, P03, P04, F02/03, Dam U 
- Cupgeneral, Johanna Bergdahl 
- Stort stöd från medföljande föräldrar 
- A-slutspel för F02/03 förlust i 1/8 del.  
- B-slutspelssilver G18 
- B-slutspelssemiförlust P13 
- B-slutspel P15, P12 
 
Skånemästerskapet:  
- Gruppspel för HJ20, Flickor E och Pojkar 
- Mycket bra genomfört! 
- P04 2:a i SkM! 
 
 
 
Interncupen: Traditionsenligt och lyckat arrangemang med Herr A som arrangör med cupspel på 
småplaner i fyra klasser. Därutöver delades även föreningens ”årets priser ut”. 
 
 
 
Årets Spelare – Dam 

Spelaren har haft en mycket bra utvecklingskurva under året. Hon är en väldigt snitsig avslutare vilket 

gav i snitt ett poäng per match under hennes debutsäsong i damlaget. Hon fortsatte i samma stil i JAS 

och belönades även med en plats i Skånelaget. Årets spelare – Elin K Johansson DJAS/Dam A 

Årets Spelare – Herr 

Spelaren har fått bära ett väldigt stort ansvar under säsongen och har klarat av detta på ett otroligt bra 

sätt. Han har varit en pådrivare och peppat sina medspelare samtidigt som han har haft väldigt höga krav 

på sig själv. Med sin vinnarskalle har det varit full fart i alla bytena oavsett hur matcherna gått. Spelaren 

har heller inga nerver vilket gav oss årets mest klickade video efter en helt galen lobbstraff i sin första H3 

match. Årets spelare – Marcus Gruvberger HJ18/H4/H3 



 
 

Årets Ledare 

Med en målmedvetenhet har ledaren utvecklat sitt lag och även visat en förmåga att justera beroende 

på motståndare. Detta har gjort att laget gjorde en av sina bästa säsonger på många år. Samtidigt så 

börjar man prata om klubben igen och där har ledaren en stor del. Ledaren har en full förståelse för 

Stanstad filosofi och är ett viktigt bollplank inför framtiden. 

Kommande säsong kommer han dessutom att leda laget som ska spela i förbundsserien 

Årets ledare – Mattias Hacke Johansson Herr A 

Årets lag 

Årets lag i Stanstad ska uppfylla vissa olika kriterier såsom utveckling, ökat medlemsantal och glädje. 

Detta året har det verkligen varit en strid på kniven in i det sista med tre lag som har utmärkt sig lite 

extra. Laget som gick segrande ur striden har lyckats att öka medlemsantalet, slussat in yngre ledare 

vilket har fått en mer sammansvetsad grupp. Samtidigt så nådde man även den största framgången på 

många år på killsidan vilket också kommer att ha stor betydelse för framtiden. Årets lag – P04 

Årets medlem 

Årets medlem går till en person eller personer som utmärker sig i det dolda. Vi är många i föreningen 

som syns men dom som gör ett jobb i det dolda är verkligen värda att uppmärksamma. Personen har 

varit Stanstad trogen i många år och har alltid en positiv attityd, är hjälpsam och tar sig an yngre 

förmågor för att ge dom samma möjlighet som man själv fått uppleva. Är verkligen en lojal lagspelare i 

ordets rätta bemärkelse och vi har sett den betydelse detta haft och därför är det med glädje att ge 

priset som årets medlem till . Årets medlem – Christoffer Sajland 

 



 

Sport  
 

Sammanfattning Dam A 
 

Dam A spelade säsongen 2016/2017 i Div. 1 (tidigare div. 2, men har bytt namn efter serieomläggning på 

damsidan). Efter föregående säsong då vi hamnade på tredje plats i serien, vilket säkerligen överraskade 

en del, hade vi förhoppningar om en liknande placering denna säsong. Laget, som är ungt och med en 

snittålder på 17-18 år, hade blivit ett år äldre och vi hade även större delen av truppen intakt och samma 

ledarstab.  

Under försäsongen spelade vi gruppspel i Skånemästerskapet där vi gick vidare som grupptvåa efter en 

del blandade insatser. Vi använde dessa matcher för att prova runt i både formationer och spelsätt inför 

seriespelet, vilket säkert påverkade resultatet något. När seriespelet inleddes så vann vi 6 av de 7 

inledande matcherna där vi framförallt minns segern i bortamatchen mot Landskrona, det enda laget vi 

inte lyckades ta poäng mot föregående säsong.  Senare delen av hösten var inte lika rolig resultatmässigt 

då vi gick in i en tuffare period och spelet inte riktigt klaffade.  

Under vårsäsongen så blandade vi och gav och det blev både segrar och några förluster. Spelmässigt så 

var hemmamatcherna mot Röke (oavgjort) och Landskrona (förlust med uddamålet) något av det bästa 

vi presterade under säsongen även om matcherna inte slutade med seger. Poängmässigt var det dock 

aldrig någon fara för vår del utan vi slutade till sist på en stabil femteplats i tabellen.  

 

Huvudtränare under säsongen har varit Tony Nilsson, ass tränare Jakob Larsson, lagledare Johanna 

Bergdahl, ass tränare Staffan Berndtsson och sportchef Jörgen Nilsson. 

Sammanfattning Dam A 
Damlaget har utvecklats till ett stabilt division 1 lag och med en av seriens yngsta trupper så är det med 
beröm godkänt. Sett till tredjeplatsen föregående säsong fanns det såklart en viss förhoppning om en 
mer framskjuten placering, men i det stora hela är vi nöjda med vår femteplats.   
 

  



 

Resultat 

 
Skånemästerskapet 
Damlaget kom tvåa i sin grupp och gick till slutspel. Efter en stabil seger mot seriekonkurrenten 
Malmhaug i 1/8-final så väntade en riktig utmaning i kvartsfinalen. Malmö FBC:s SSL-lag som rätt 
så naturligt var numret för stora. En lärorik och rolig mach för vårt unga lag.  
 
1/8-final: 
IK Stanstad – Malmhaug KFUM IBF 9-5 
 
Kvartsfinal: 
IK Stanstad – Malmö FBC SSL 1-15 
 
 
Damer Division 1 Skåne 

 
 

  



 

Sammanfattning Herr A 
 
Äntligen, det ordet beskriver väl egentligen bäst årets säsong. Förra året var en missräkning och både jag 

och spelarna var väldigt besvikna över hur den säsongen gick samtidigt som det inte var på något sätt 

överraskande. Vi tappade spelare under säsongen som både slutade och någon som blev utlånad vilket 
gjorde att vi inte hade de där viktiga sista procenten för att vinna innebandymatcher. Laget lärde sig dock 

mycket av säsongen och de insåg hur viktigt det är med fysisk förberedelse och att man har underhåll av 
den fysik man jobbar upp under försäsongen. Man lärde sig också hur viktigt det är att man planerar sitt 

liv så att det är plats för innebandy och de här två sakerna tog vi med oss in i den här säsongen. Vi 

gjorde några bra nyförvärv ändrade lite i hur vi vill spela och nu står vi här som seriesegrare och återigen 
ska IK Stanstad spela i en förbundsserie. 

  
Det är fortfarande massor som vi vill förbättra både inom laget och även inom föreningen men redan nu 

kan jag konstatera att under mina 2 år i föreningen har man ändrat många negativa spiraler till positiva 
och jag ser väldigt positivt på IK Stanstads framtid. 

  

För framtiden är min målsättning att sätta ihop ett lag och en spelfilosofi som säkrar förbundsserie status 
de kommande 5-6 säsongerna så att man återigen kan bli självförsörjande och producera egna produkter 

som representerar A-laget. Det finns väldigt många unga som spelar innebandy i Staffanstorp men de är 
just unga och de behöver lugn och ro för att förhoppningsvis känna att innebandy är värt att lägga ner tid 

på och att de utvecklas och blir spelare som kan begå sig på förbundsserie nivå. Klubbens filosofi bör vara 

att man vill behålla unga spelare i föreningen så länge som möjligt för att sedan kunna slussa dem vidare 
till rätt nivå när de är runt 17-18 år gamla, i vissa tillfällen kommer de stanna i IK Stanstads regi och i 

vissa tillfällen är det kanske bättre att de utvecklas på en annan nivå det är väldigt individuellt men en 
tankegång som alldeles för många klubbar inte bryr sig om. 

  

Just nu är arbetet igång med att prata med de spelare vi har om framtiden och hur de ser på den för att 
komma fram till om vi ska förnya förtroendet mellan oss som spelare, tränare och förening inför säsong 

2017/2018. Jag hoppas på några nya spelare med Stanstad anknytning och vi tittar även på möjligheten 
att knyta till oss 1-2 spelare utifrån så att vi inför nästa säsong är 8 backar, 4, centrar och 8 forwards. 

Utöver att förbereda oss fysiskt under sommarmånaderna inför nästa säsong kommer vi också lägga ett 
stort arbete på att förbättra oss organisatoriskt och vi tittar även på att utöka ledarstaben med ytterligare 

en lagledare för att spelarna och ledarna ska kunna fokusera ännu mera på att utveckla det spelmässiga. 

  
Personligen är jag oerhört glad över att återigen vinna en serie och det hade inte varit möjligt utan det 

här oerhört fina gänget av spelare och ledare som utgör IK Stanstads Herrlag så avslutningsvis riktar jag 
ett stort tack till er i laget för era uppoffringar och ert slit under hela säsongen, det kommer vara den 

mentaliteten som kommer vara skillnaden mellan framgång och motgång. 

  
// Mattias "hacke" Johansson, Tränare IK Stanstad 



 

 

Resultat 
 
Skånemästerskapet 
Herrlaget vann sin grupp och gick till slutspel. Man vann sin 1/16-final mot Bjärred men fick se 
sig besegrade i 1/8-final mot segrarna i H1 Åstorp Kvidinge i Uppåkrahallen. 
 
1/16-final: 
IK Stanstad – Bjärreds IBK 7-2 
 
1/16-final: 
IK Stanstad – Åstorp/Kvidinde IBS 5-9 
 
Herrar Division 2 Skåne 
 

 
 
 



 

Sammanfattning H3 

 
Herrar Division 3 Södra Skåne 
 
Stanstad fick en plats i Div 3 tack vare lag som tackade nej och man skämdes inte för sig denna 
säsong. Med Jesper Sundh och Edwin Morin som spelande tränare började snabbt laget att fyllas 
på med gamla Stanstad profiler som visade att man besitter fortfarande höga 
innebandykunskaper. 
 

 
 
Sammanfattning H3 
Herr U har spelat totalt 22 tävlingsmatcher denna säsong där man vunnit 19 och förlorat endast 
3, oavgjort var inget resultat man ville kännas vid. Man lyckades även knipa en kvalplats till Div 
2.  
 
I kvalet till Div 2 började man med att spela oavgjort hemma mot Munka Ljungby genom en 
kvittering av Magnus Anderberg med knappa 30s kvar. Tyvärr åkte man på en försmädlig förlust 
mot Örkelljunga och slutade 2:a i tabellen.  
 
 
 
  



 

Sammanfattning H4 

 
Herrar Division 4 Södra Skåne 
 
Vi startade upp IBK Stanstad igen till Div 4 med en ambition att locka spelare som ville trappa 
ner samt yngre spelare som inte har tid att träna lika ofta tex pga av skola och arnete. 
Satsningen slog inte väl ut och laget fick fyllas på av Oldboysspelare vilket gjorde att vi utan 
tvekan hade den högsta medelåldern i Skåne detta år. 
Serien var också lite tuffare än vi röknat med och inför sista omgången hade 2 poäng bärgats 
och 0:an i första kolumnen intakt. 
Men i säsongens elfte timme vaknade laget till och lyckades vinna på bortaplan mot ingen 
mindre än Malmhaug, en seger som var skön på mer än ett sätt 
 

 
 
 
 

 
 


