
Rimbo IF Ishockey
Verksamhetsberättelse 2021-2022

SÄSONGEN 2021-2022 Coronapandemin gjorde 
sig påmind även under säsongen 2021-
2022, dock inte i samma utsträckning som 
förra säsongen. Restriktioner med olika om-
fattning fanns under perioder gällande antal 
personer i publiken och flertalet matcher 
fick flyttas för vårt A-lag, både för att vi 
själva hade smitta i truppen men även 
för att motståndarna var drabbade. Under 
senare delen av säsongen bestämde även 
Region Öst att inget lag kommer att åka ur 
division 2.

Med anledning av restriktionerna under 
den korta spelsäsongen under 2020-2021 
infördes Billetto som biljettsystem – där 
förköp av biljetter görs på Internet eller via 
din mobil. Vi fortsatte även under säsongen 
2021-2022 att använda Billetto, som har 
fungerat mycket bra och varit ett smidigt 
och stabilt system. Det har däremot varit 
svårt att få tillbaka publiken under säsong-
en, virus härjade fortfarande och det var 
också fram och tillbaka med restriktioner 
från myndigheterna.

Sponsorerna har också varit återhållsamt 
försiktiga med anledning av pandemin. Fler-
talet av våra sponsorer har haft det tufft 
under pandemin och tvingats dra ned på 
sin sponsring.

Sommaren 2021 beslutade fotbollen att 
återuppta bilbingon. Ishockeysektionen 
hjälpte till med att fortsatt ansvara för 
kiosken med hjälp av ideella krafter och vår 
styrelseledamot Annica Avegård ställde upp 
som bingouppropare. Vi hoppas kunna ha 
ett fortsatt gott samarbete med fotbollen 
kring bilbingon inför framtiden.

Tyvärr tvingades vi ta beslutet att inte 
arrangera någon inomhusbingo vintern 
2021-2022. Dels på grund av de rådande 
restriktionerna som kraftigt hade begränsat 
möjligheten att kunna genomföra ett säkert 
arrangeman, men även på grund av svårig-
heten att få ihop tillräckligt med arbetskraft 
för. Innebingon har genom åren krävt en 
gedigen arbetsinsats av många personer.

AVSLUTNINGSVIS vill vi i styrelsen rikta ett 
stort tack till alla ledare, spelare, funk-
tionärer, föräldrar och övriga som under 
den här mycket märkliga säsongen visat 
ett stort tålamod och en acceptans för de 
restriktioner vi haft att förhålla oss till – 
men trots det lyckats skapa en meningsfull 
verksamhet för våra barn i första hand.

Nu hoppas vi att en ”fjärde våg” av coro-
napandemin inte slår klorna i Sverige till 
höstan, så att kommande säsong kan bli 
lite mer normal och att vi får ses fler och 
oftare i Arkadienhallen.

Styrelsen har ordet

Rimbo i mars 2022 
 

Juris Daizis             Marcus Janson            Annica Avegård 
 
 

Matus Benko             Mikael Johansson 
 
 

Nicklas Barth-Kron             Niklas Andersson
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HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – från de minsta till A-laget

• Antal kvinnor 7 st
• Antal män 95 st
• Antal ledare 21 st

Inför säsongen splittrades lag 08-09-
10, några spelare har blivit en del 
av lag 11-12, medan andra har givits 
plats i Norrtälje IK. Vi har också sett 
en del naturliga avhopp, men glädjan-
de nog ligger deltagarnivån i hockey-
skolan på en jämn nivå.

A-laget 
Det blev en minst sagt märklig sä-
song för A-laget, som fick avbryta den 
föregående redan i oktober 2020 på 
grund av corona-pandemin. Säsongen 
2021–2022 kommer gå till historien 
som en säsong som innehållit det 
mesta – coronautbrott, spelartapp och 
flertalet matchflyttar.

På grund av pandemin så blev förbe-
redelserna inte de mest optimala för 
tränarduon Niklas Eriksson och Daniel 
Beausang. Försäsongen präglades av 
olika förutsättningar vecka för vecka 
utifrån hur spridningen av corona såg 
ut i samhället. Matcher flyttades och 
matcher ställdes in.

Och värre skulle det bli.

Laget inledde seriespelet i HockeyTvåan bra med två raka segrar, men sedan började man blanda 
och ge spelmässigt. Dessutom med en ständig oro hängandes över sig om och när smittan skulle 
börja sprida sig inom laget. Redan efter 5 omgångar började andra lag stänga ned och flytta match-
er. Men än så länge hade Rimbo bara några enstaka fall inom laget och försökt efter bästa förmåga 
genomföra matcher.

Ganska länge hade man också goda chanser att avancera till Alltvåan, men det blev till slut spel i 
fortsättningsserien.

Vi hade också en förhoppning att kunna spela inför mer publik än vi kunde göra säsongen innan, då 
vi maximalt fick ta in 50 åskådare. Det blev i stället tvärtom då regeringen ganska tidigt bestämde 
att idrottsarenor utan sittplatser inte fick ta in fler än 20 åskådare.

Till slut skulle smittan även leta sig in i Rimbos trupp på allvar. Inte mindre än vid tre tillfällen tvinga-
des man stänga ned verksamheten helt, till följd av att matcher behövde flyttas till andra speldagar. 
Dessutom valde ett par spelare att sluta mitt under brinnande säsong, så oron att över huvud taget 
kunna få ihop ett fullt lag var överhängande.
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A-laget fortsättning  
 
 

Därför var det till stor glädje att våra 
”före detta” spelare Mattias Lundblad, 
Mikael Zettergren, Erik Öhrvall och Li-
nus Jansson, tackade ja till att snöra 
på sig skridskorna igen och förstärka 
truppen efter juluppehållet. Dessa fyra 
spelare var en välkommen injektion i 
truppen och nu kunde Rimbo äntligen 
börja se lite positivt på framtiden.

Men liknande problem, med coro-
nautbrott, fanns såklart hos övriga 
lag i serien så till slut kände sig 
förbundet nödgade att stänga serien 
för nedflyttning, eftersom det fanns 
en överhängande risk att serien inte 
skulle kunna slutföras inom nödvän-
dig tid.

Sannolikt ett klokt beslut utifrån 
rådande omständigheter, men ett beslut som lite tog luften ur hela gruppen. 

Helt plötsligt fanns det inte så mycket att spela om, vilket avspeglades på spelet och resultatet.

Till slut kunde Rimbo avsluta säsongen med två raka segrar och en sjunde plats i tabellen, som i 
vanliga fall hade inneburit kval för fortsatt spel i tvåan. Men eftersom seriens stängdes för negativt 
kval, så är laget garanterat en plats i HockeyTvåan till kommande säsong också.

TABELL  
GRUNDSERIEN 

TABELL 
FORTSÄTTNINGS- 
TVÅAN 
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Våra lag och ledare
SÄSONGEN 2021-2022

RIMBO A-LAG 
Tränare Niklas Eriksson  
Ass tränare Daniel Beausang 
Lagledare Johan Lusth/Peter Hagbergh 
Material Nils Holmström 
Sportchef Niklas Eriksson

Team 10-11-12 
Lag 10-11-12 startade försäsongen redan i 
maj med lite lättare barmarksträning. Efter 
ett kortare uppehåll under juli-aug så har 
laget tränat tre – fyra gånger i veckan från 
september och spelat matcher varje helg i 
Björnligan. Då vårt äldsta ungdomslag splittra-
des inför säsongen så beredde vid plats för 
de yngsta spelarna i vår trupp. Övriga spelare 
fick möjligheten att fortsätta spela i bland 
annat Norrtälje IK.

Därmed har vi kunnat spela i tre olika Björnli-
gor: U10, U11 och U12.

Laget kommer att träna april ut och avslutar säsongen med två st minicuper på hemmaplan, därefter 
drar vi igång med off-ice, konditionsträning och innebandy.

Säsongen 21–22 vi har tränat mycket klubbteknik, skridskoteknik och spelförståelse, alla barn börjar bli 
riktigt duktiga. Det vi märker mest är att det är viktigt för barnen att vara mycket på is och ha roligt. 
Mycket istid betyder bättre skridskoåkning och därför vi har även en gång per vecka arrangerat Rimbo 
IF ungdomskoj på isen (träning utan ledare på is).

Laget har 30 spelare vid utgången av denna säsong.

Tränare Jesper Carlzon, Tobias Björkman, Juris Daizis, Matus Benko, Johan Guveus 
MV-tränare Douglas Vestlin 
Lagledare Jesper Carlzon 
Material Peter Hedlund, Jim Eriksson,  
 Jessica Vestlin
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Team 13-14 
Denna säsong har vi jobbat 
vidare med lagbygget och 
äntligen fått börja spela 
poolspel. Vi har haft två lag 
anmälda till Upplands U9 
och spelat matcher varannan 
helg. De poolspel på hem-
maplan har efter restriktio-
nerna varit välbesökta med 
föräldrar och anhöriga som 
velat titta på vår första 
säsong.

Likt förra året har vi haft 
stort fokus på hur man är 
en god lagkamrat, både på 
och utanför rinken. Vi visar 
respekt och hänsyn, är inklu-
derande och schyssta mot 
varandra. Som spelare kom-
mer man i tid, bär sin egen 
utrustning från förrådet, hänger upp sina kläder i omklädningsrummet, lyssnar på tränarna vid samling-
arna, peppar och hjälper sina lagkamrater och gör sitt bästa efter sin egen förmåga vid övningar och 
matcher. Men framförallt har vi kul ihop!

Vi lyckades samla ihop sponsorer som hjälpte till att finansiera våra första lagoveraller. Dessa har

visat sig vara väldigt populära och kul när man känner igen alla spelare ute på ”byn”.

Laget haft liten omsättning på spelare där några har lämnat (flyttat) och några har tillkommit. Vi har 
haft en stabil trupp på 21 barn och 9 ledare.

Närvaron har varit godkänd och som minst har varit elva men oftast är vi mellan 15–20 spelare på 
isen. Vi har under denna säsong tränat på is tre dagar i veckan (måndag, torsdagar och söndagar). 
Utöver våra egna träningar har flera hockeytokiga spelare tränat extra med på Rimbo ungdom på ons-
dagar. På detta har vi som tidigare nämnt spelat poolspel varannan helg så det har blivit mycket istid. 
I denna ålder blir det mycket fokus på skridskoåkning med övningar inspirerade av Ishockeyns ABC från 
Svenska Ishockeyförbundet. Vi har även rullat runt på målvakter så alla har fått pröva på.

Utöver träningar och match har vi under säsongen även haft lite övriga aktiviteter – Knattefesten i 
Sandviken och Iskampen i Tierp (Slaget om Dalälven). 

För flera av oss vuxna är det första gången som tränare eller ledare. Vi är en välbehövligt stor stab 
som har hög närvaro och stort engagemang. När vi är många spelare på träningarna krävs det många 
vuxna i omklädningsrum och på isen för att få bra ordning och kunna främja utveckling.

Blickar vi framåt mot kommande säsonger siktar vi på att utveckla laget ytterligare genom att dela in 
nästa säsong i olika spelmässiga fokusområden samt jobba vidare med cuper, aktiviteter, fysträningar, 
tränarutbildningar, försäljningar, locka sponsorer samt övriga utflykter och inslag. Vi kommer kalla till 
föräldramöte i god tid för att presentera planen för alla föräldrar samt förankra vad det krävs för min-
dre insatser från alla runtomkring för att få den ideella verksamheten att gå ihop.

Genom detta hoppas vi kunna behålla samtliga spelare men även locka till oss nya lagkamrater.

Tränare Nicklas Barth-Kroon,  
 Mikael Johansson, Robin Johansson,  
Lagledare Clara Tabakovic 
Material Mats Ahlin, Nicklas Hjälström, Jan Hedlund 
Ledare Niklas Andersson, Marcus Jansson 
 Filip Andersson


