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Inledning 

 

Styrelsen har ordet 
 

Vi summerar nu ytterligare en säsong i IK Stanstad 25-åriga historia. Under året har vi fått 
förstklassig underhållning av alla våra lag i alla åldrar. Det är 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 2018/2019 ska summeras och vi kan stolt konstatera att vi har fått många nya yngre 
och äldre medlemmar i föreningen men också 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 innebandyförening med gott rykte, bra organisation och bra sammanhållning. 
 
Vi har dock en utmaning i att engagera personer yngre som äldre både som ledare och på poster 
i klubben vilket är en trend som vi tyvärr också ser hos våra föreningskollegor runt i Skåne 
oavsett idrott. Detta är en risk för oss idrottsföreningar som är en väldigt viktig institution i 
samhället för att bl.a. engagera ungdomar. 
Denna säsongen så har vi haft våra herrar i en förbundsserie igen med dom extra krav som 
ställts på oss men det har fungerat över förväntan, mycket tack vare några få eldsjälar.  
 
Styrelsen har också fortsatt arbetet för att bygga om organisationen så att vi kan hantera 
framtidens krav och samtidigt öppna upp för att man enklare ska kunna engagera sig i vår 
förening.  
Vi är också stolta över att så många fortsätter vara stödmedlemmar i föreningen och vi möter Er 
på våra matcher och arrangemang som en härlig hejarklack samt våra underbara sponsorer som 
hjälper oss på så många sätt inte bara ekonomiskt. Ett stort tack till alla Er! 
 
Sedan givetvis ett speciellt tack till alla er tränare, ledare och föräldrar som varje vecka ställer 
upp på ett så fantastiskt och engagerande sätt, utan er fungerar givetvis inte vår förening och 
utan er stannar bollen i bollpåsen och klubban på hyllan. 
 

GEMENSKAP – STOLTHET –TRADITION 
 
 
 



 

Styrelsens arbete 
 

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret 2018-2019 samt 2st möte för 
att endast arbeta med ny organisation.  
Styrelsen bestod under säsongen av Daniel Björkkvist (ordförande), Anders Kastrup (vice 
ordförande), Marie Wensley (sekreterare), Anna Gullberg (ledamot), Christoffer Sajland 
(ledamot) och Nils Holmberg (suppleant). 

 
Styrelsen har ett bra samarbetsklimat samtidigt som vi har en bra ekonomisk grund vilket 
ger ett visst lugn.  
Dock är styrelsen fortfarande för mycket involverade i den dagliga driften av föreningen 
vilket gör att vi inte kan arbeta på det strategiska sättet vi måste för att vi ska ha en 
fungerande förening i många år framöver. Detta är en stor risk för framtiden och arbetet 
med en ny organisation är i full gång  
 
En stark styrelse med olika tankar och med mycket driv och engagemang har lagt grunden 
till en bra start inför säsong 2019/2020. 
 

Viktiga beslut från styrelsen  

 
- Att anställa en kanslist inför säsongen 2019/2020 
- Att outsourca ekonomihanteringen till Paritur inför säsongen 2019/2020 
- Att fortsatt utöka samarbetet med Sportadmin 
- Att starta ett samarbete med Odendo 
- Att byta ut alla bortaställ kommande säsong 
- Att ta beslutet att köpa in 200 nya matchtröjor pga. problem med storlekar på 

ungdomssidan 
- Att varje lag säsongen 2019/2020 får kvittera ut eget material. 
 

  



 

IK Stanstads Organisation 

 

 

Ekonomi 
 

Fortlöpande under verksamhetsåret har styrelsen jobbat med att hålla koll på ekonomin.  
  
För mer detaljerad information hänvisas till årsredovisningen 

                                 

 

 

  



 

Marknad  
 
Den stora utmaningen för säsongen 18/19 var att knyta till oss sponsorer till våra nya matchkläder. 

Sparbanken Skåne, Guldkanalen och Parfymeri Helene gick in som guldsponsorer 

Som silversponsorer kom Clifton, PoG, M.E.A.T och MiniReningsverket 

Bronssponsorer på våra matchkläder fick vi Nemi Syd, Uno´s Däck VISER och Bravida 

Andra mycket viktiga samarbetspartner var Evivent, Rullux, Tetrapak, Q&Co, Akustikmoduler, Söderberg 

& Partners OREX, PARITUR AB, BJÖRKLIDENS BIL OCH SPORT, PULS, ALFA LAVAL, RAVELLI, 

SPONSORHUSET och ODENDO detta var bara ett axplock av de som stöder IK Stanstad                                 

Vi kommer fortsätta att försöka hitta nya upplägg som är attraktiva för olika företag att synas 

tillsammans med oss eller som vill kan ha andra samarbeten med oss det kommande året.  

De nya sponsorerna har kommit in med hjälp av relationer till personer inom klubben och företagen.  

Vi är helt beroende av att fortsätta de arbetet med att få in nya sponsorer. Det är bra om vi kan fortsätta 

att hjälpas åt att använda det kontaktnät som redan finns i IK Stanstad. Genom att få nya sponsorer och 

behålla våra befintliga säkerställer vi goda förutsättningar för klubben att leva vidare och erbjuda våra 

medlemmar fantastiska innebandyupplevelser framöver. 

Klubbavtalet med Innebandyesset, Stanno och Oxdog har löpt ett år och vi har fått upp en egen 

klubbshop på Innebandyessets hemsida. 
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Ungdom/Utbildning 
 

Under säsongen har fortsatt hänt en del på ungdomssidan både positiva och negativa. 

Vi har startat upp nya lag för barn födda 2012-2013 och dessa kommer att bilda lag nu till hösten. 

Uppstarten har skett med hjälp av våra Dam och DJAS spelare. Flera av lagen har haft framgångar under 

säsongen både i serie och cup spel och detta avslutades med en vinst för P04 i Skånemästerskapen.  

6 av våra ungdomslag åkte traditionsenligt till Gothia Cup och det är en mycket lärorik resa där man får 

mäta sig med många lag som man normalt inte möter i serierna.  

Totalt hade IK Stanstad 12 ungdomslag, under säsongen; sju pojklag och fem flicklag. Kommande säsong 

fortsätter vi att utveckla individen och få en gemenskap mellan åldrarna, både inom ungdomssidan men 

även i övergången mellan ungdom och senior. På killsidan har vi en bas till ett JAS lag som är tanken ska 

starta upp säsongen 2019-2020. 

På ungdomssidan har en ledarträffar genomförts och på denna diskuterades hur vi kan hjälpa in nya 

ledare i föreningen och att få svar på många frågor som man behöver inför seriespel m.m. 

Det tråkiga är att det är svårt att få ledare till ungdomslagen och vi ser helst att det är aktiva spelare som 

tar hand om träningarna med föräldrar som sköter det administrativa arbetet, det tror vi är den bästa 

kombinationen. 

Föreningen finns till för våra ungdomar och då krävs det ett engagemang för att vi ska kunna fortsätta. 

Vi är allihop en del av Stanstad! 

 

 

  



 

Medlemsstatistik 
I den officiella statistiken så landade IK Stanstad och IBK Stanstad på 351 (304 + 47) licensierade spelare 
varav c:a 75% är under 18 år och 35% tjejer och 65% killar i IK Stanstad, IBK Stanstad har Div 4 och 
Oldboys licenser därav inga tjejer ännu i denna förening. Utöver detta har man c:a 40 ledare och c:a 100 
stödmedlemmar. Jämfört med föregående år så är det en ökning med c:a 10% vilket är mycket kul att se.  
 
 

  



 

Arrangemang 
 

Arrangemangsgruppen har denna säsong bestått av Anders Nilsson, Mats Engquist, Anders 
Kastrup och Daniel Björkkvist.  
Vi har ansvarat för arrangemangen till H1 och D1 matcherna samt skött mikrofonen under själva 
matchen. Sekretariat, musik, IBIS har H4 laget haft ansvar för med hjälp av Peter Karlsson som 
musikansvarig på H1 matcherna.  
Detta har fungerat bra, men till kommande säsong kommer fler lag att bli involverade i detta, 
samt att vi vid några matcher stått utan sargvakter vilket renderar i rapporter till förbundet och i 
förlängningen till böter.  
Kiosken fungerar bra och övergången till kontantfritt har varit positivt, dock så bemannar man 
ibland upp med för få personer på H1 och D1 matcherna vilket gjort att vi vid några tillfällen fått 
ta bort entrén vilket ör ett ekonomiskt tapp för oss. 
 
Arrangemangen för H1 och D1 har fungerat fint. Vi får ofta höra från domare att vi har 
välorganiserade arrangemang kring matcherna, koll på regler och även väldigt trevliga så man 
ser fram emot att komma till Bråhögshallen.  
Vi har kört liknande för dam och herr gällande tex inspring, lineup, låsbart omklädningsrum till 
bortalag etc.  
 
Julfesten löpte på bra i december och sköttes klanderfritt av damlaget precis som sig bör. 
Interncupen som är herrarnas motsvarighet att sköta om var också i vanlig ordning en succé 
med hamburgare på menyn i kiosken och massor av priser som skulle delas ut. 
 
Klubben arrangerade även detta år ett gruppspel i SKM 
 

 

  



 

Publiksnitt 2018/2019 
 
Herrar Division 1 Södra Götaland 
 
1. Olofströms IBK 256 
2. Munka-Ljungby IBK 228 
3. Röke IBK 223 
4.Hovshaga AIF 207 
5.Åstorp/Kvidinge IBS 191 
6. Växjö IBK U 156 
7.Halmstad IBK 155 
8.Willands IBK 147 
9. IK Stanstad 114 
10. IBK Lund Elit 92 
11. Warberg IBF 76 
12. Skurups IBK 59 
 
I denna lista har vi klättrat från i fjor men samtidigt tappat med 13 personer i snitt. 
 
Damer Division 1 Skåne 
 
1. IBK Landskrona 144 
2. FBC Engelholm D1 102 
3. IK Stanstad 81 
4. FC Helsingborg 80 
5. Malmö FBC Ungdom 75 
6. Willands IBK 56 
7. IBK Lund 43 
8. Munka-Ljungby IBK 40 
9. Höllviken IBF 40 
10. Skurups IBK 22 
11. Häljarp SK 0 
 
 
På damsidan har vi ökat upp något i publiksnittet och som vi såg i fjor behövdes det inte så 
många fler på matcherna för att vi skulle knipa en pallplats i denna tabell. 
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Evenemang 
 

Säsongens evenemang summerat nedan:  

Julfest: Damgruppen genomförde julfesten traditionsenligt och med lyckat resultat 
arrangerades i en julpyntad Bråhögshall till stor glädje för medlemmarna 

 
Gothia Cup:  
- 6 lag, Flickor 18, 15 och 13 samt Pojkar 14, 13 och 12. 
- Stort stöd från medföljande föräldrar 
 
Skånemästerskapet:  
- Gruppspel P03 och P05  
- Mycket bra genomfört som vanligt! 
 
 
Interncupen: Traditionsenligt och lyckat arrangemang med Herr A som 
arrangör. Utöver cupspel på småplaner i fyra klasser. Därutöver delades även föreningens ”årets 
priser ut” samt seriepriser ut 
 
Årets lag 
Årets säsong har visat på många härliga matcher med både sköna segrar och jobbiga förluster 
men det är många andra parametrar som ska vägas in i utmärkelsen årets lag.  
I år har det dock varit ett lag som verkligen stuckit ut och detta måste vi bara uppmärksamma. 
Med ett bra samarbete med andra lag i föreningen så har det börjats bygga en bas för ett JAS 
lag. Dessutom lyckades man vinna sin serie efter många tuffa matcher och man avslutade 
säsongen genom att visa prov på ett för Stanstad så välkänt begrepp ”Hårt arbete”. Genom att 
aldrig ge upp så lyckades man även vinna Skånemästerskapet. 
Årets lag – P04 
  

Årets manliga spelare 
En spelare som länge har visat en god kämparanda i föreningen. Varit drivande i ett antal 
säsonger, alltid gjort viktiga poäng i viktiga matcher och sliter till 110 procent i varje match. Här 
viks aldrig en tum och vi alla kommer säkert sakna hans glädjevrål efter en seger nu när han ska 
lämna klubben 
Årets manliga spelare – Jesper Björkqvist 
  
  



 

Årets kvinnliga spelare 
En spelare som alltid kämpar i varje byte och aldrig ger upp. Hon är ingen poängmaskin men 
med sitt uppoffrande arbete över hela planen så bäddar hon för sina lagkamrater på ett sätt 
som en lojal lagspelare ska göra. Detta året har detta sätt att spela innebandy på inte bara 
uppmärksammats av föreningen utan också av innebandyförbundet och hon fick en välförtjänt 
plats på U19 landslagslägret på Bosön. 
Årets kvinnliga spelare – Emma Johansson 
  
Årets ledare  
Årets ledare ska visa kvaliteter och även en kämpaglöd för att utveckla sin grupp. Under några 
år har denna ledare kämpat i motvind med konkurrens från andra idrotter i sin åldersgrupp men 
även med en liten ledarstab. Ändå har ledaren kämpat på och gjort allt för sitt lag. Vi är därför 
stolta att kunna dela ut detta pris till 
Årets ledare – Jonas Fastrup P06 
 
Årets medlem 
Personen har varit i föreningen flera år och brinner för innebandy men även för föreningen. 
Med ett driv att hjälpa förening framåt, vilja hjälpa unga spelare utvecklas och även sig själv så 
visar personen ett stort engagemang både på och utanför planen.  
Årets medlem – Jimmy ”Bullen” Johansson 
 

  



 

Sport  
 

Dam A 2018-2019 

 
Damer Division 2 Skåne 

 
 
 
 
Sammanfattning Dam A 
Dam A spelade säsongen 2018/2019 i Div 1 Skåne. Vi satte igång sommarträningen med en kick-
off i mitten på maj tillsammans med F02/03 som vi haft väldigt bra samarbete och utbyte med 
under säsongen.  
 
Inför säsongen ändrade vi en del i träningsupplägget och har haft mer varierande träning med 
både fysträning och tematräning som inslag. I fysträningen har det lyfts in mer ren styrketräning 
samt kroppskontroll och rörlighet.  
 
Detta har vi bedrivit både som en del av innebandypassen och som rena fyspass. Tematräning 
har varit mestadels fokus anfallsspel och där har vi tagit in tränare utifrån för att ge tjejerna och 
ledarna nya infallsvinklar. 
 
Träningsveckorna har tack vare ovan sett olika ut, ursprungsschemat har bestått av två 
dampass, ett DJ17 JAS pass och ett F02/03 pass (innan ett dampass) där träningarna samspelat 
mer eller mindre vissa veckor. Spelarna har fått påverka mängden träning individuellt utifrån 
ambitionsnivå samt om man även är aktiv i andra sporter. Det är roligt att kunna ge alla 
möjlighet till mer träning! 



 

Vi spelade en försäsongsturnering i Göteborg i början av september där vi spelade flera jämna 
matcher mot bra motstånd.  
 
I seriespelet hade vi en tuff första halva då vi inte får maximal utdelning och tappar poäng i 
många spelmässigt jämna matcher. Efter juluppehållet vänder vi denna trend och tar poäng mot 
alla lag över oss i sluttabellen, vilket resulterar i en 5:e plats. 
Under våren visar vi verkligen vad vi kan som lag och har en härlig känsla i truppen. Denna tar vi 
med oss in i nästa säsong då vi hoppas på att utvecklas som lag och utmana våra motståndarlag 
ytterligare.  
 
Några saker vi är extra nöjda med och vill lyfta fram: 
- Inte släppt in ett enda mål i boxplay under seriespelet. 
- Näst minst insläppta mål av alla lag i serien. 
- Regionslutspel i DJ18-SM med ett ungt lag bestående mestadels av F16-spelare. 
 
Huvudtränare under säsongen har varit Jakob Larsson, målvaktstränare Staffan Berndtsson,  
lagledare Johanna Bergdahl och fystränare Sara Berglind. Under delar av säsongen assisterande 
även Benny Sand. 
 
Skånemästerskapet 
I Skånemästerskapet hamnade vi i en grupp med enbart div 1 lag. Alla matcher slutade oavgjort, 
men vi tog oss vidare till slutspel på fler gjorda mål. Tyvärr blev det förlust i första 
slutspelsmatchen mot Malmö FBC Ungdom efter en match där bollen inte ville in trots mängder 
av chanser. 
 
1/8-final: 
Malmö FBC U – IK Stanstad   6-2 
 

  



 

Herr A 2018-2019 

 
Herrar Division 1 Götaland 
 

 
 
Sammanfattning Herr A 
Efter att ha slutat i mitten på tabellen säsongen innan så gick man in med positiv inställning till 
säsongen om att kunna placera sig bättre. 
Försäsongen bjöd på blandade resultat med bättre och sämre insatser.  
Man åkte ur skånemästerskapen i första slutspelsmatchen. 
  
Efter 9 matcher var Magnus Anderberg tvungen att tacka för sig och lämna tränarjobbet. 
Tyvärr lyckades man inte hitta någon ersättare till Magnus så man stod utan tränare lite mer än 
halva säsongen. 
En del spelare tog lite mer ansvar för att sköta träningar och taktik med hjälp av Christoffer 
Sajland och Kim Wendt för att göra det bästa av säsongen. 
Precis som föregående år var truppen tunn, tyvärr var vi även skadedrabbade och fick spela 
många matcher på få folk. 
  
Trots en tuff säsong där vi åker ur division 1 så levde hoppet in i det sista om att klara sig kvar, 
träningsnärvaron har varit hög, spelarna har tagit ett enormt ansvar tillsammans och visat vad 
laganda betyder. 
 
  



 

Skånemästerskapet 
Herrlaget seedades direkt till slutspelets 1/8-dels final där man tyvärr inte lyckades vinna mot 
ett hungrigt FBC Helsingborg i första matchen 
 
1/8-final:   
FBC Helsingborg - IK Stanstad 7-5 
  



 

Herr Div 3 

 
Herrar Division 3 Södra Skåne 
 

 
 
Sammanfattning Herr Div 3 
Några veckor innan seriepremiär så stod vi utan lösning till tränare, Mathias Nilsson fick roll som 
spelande tränare.  
 
Till första omgången i serien hade vi inte fått till en träningsmatch, och det visade resultaten i de 
första omgångarna. 
 
Med en blandad trupp med äldre rutinerade & yngre spelarna hittade vi balansen i spelet och 
började klättra i serietabellen.  
Vi spelade oss fram till en tredjeplats, vilket vi får vara nöjda med tanke på omständigheterna 
som har följt oss längst säsongen. 
En av våra unga spelare i laget Isak, kommer flyttas upp till A-laget. Det är med glädje att lyfta 
fram denna spelaren och vi hoppas där finns fler yngre spelare i föreningen som kan gå samma 
väg till nästa säsong. 
 

  



 

IBK Stanstad Div 4 

 
Herrar Division 4 Södra Skåne 
 

 
 
Sammanfattning IBK Stanstad Div 4. 
 
Säsongen 18/19 började med att vi fick in hela 17 nya spelare, och då hade vi 12 spelare kvar 
från den gamla. Försäsongen fick dra igång en månad tidigare än planerat, då vi var tvungna att 
försöka få ihop laget och skapa en lagsammanhållning. Försäsongen var stark och vi gick mer och 
mer ihop som ett lag, utanför planen.  
 
Vi spelade 2 träningsmatcher och Skånemästerskapen innan säsongen drog igång. I SkM så 
hamnade vi i en svår grupp med lägsta motståndet i Malmhaugs div 3 lag. Seger och oavgjort i 
träningsmatcherna och hedersamma förluster i SkM, där vi egentligen inte skulle haft en chans. 
 
När serien väl drog igång, så började en otroligt tung uppförsbacke där vi hela tiden fick jobba i 
motvind, förutom mot Svedala där vi spelade lika, men uppförsbacken sträckte sig ända fram  till 
jul. Då började vi se resultat på allt jobb vi lagt ner på träningarna, alla teori genomgångar vi har 
haft och alla tråkiga men viktiga övningar vi kört gång på gång. Vi spelade lika mot Skurup, och 
Västra Ingelstad som då låg i topp 4. Målet då blev att vi absolut inte skulle komma sist.  
Efter en seger mot Lund och en match kvar mot Malmhaug så låg verkligen ödet i våra egna 
händer. En seger mot Malmhaug och vi skulle hamna på 7 plats (av 9), förlust skulle innebära en 
8 plats. Sista matchen så slet laget och hade för en gång skull lite tur med domsluten också vilket 
gav råg i ryggen. När det var 6 sekunder kvar av matchen så kom avgörande 4-3 målet för oss, 
och sen var det bara att få dom sista sekunderna att rinna iväg så det blev en 7 plats med ett 
helt nytt lag.  
Vi har haft manfall under säsongen men det har faktiskt varit nästan tvunget då vi var alldeles 
för många spelare som slogs om 15 platser.  
 



 

Målet under hela säsongen vad gäller lagmässigt har varit att kunna rulla på 3 kedjor och att 
alltid ha 2 målvakter med oss. Vilket vi har lyckats bra med.  
 
Nu står vi inför nästa utmaning, säsongen 19/20 med mycket tuffare motstånd och med en lite 
mindre men mer sammansvetsad trupp. 
 

 
 


