
Rimbo IF Ishockey
Verksamhetsberättelse 2022-2023

SÄSONGEN 2022-2023 Äntligen en säsong utan 
coronarestriktioner. Och äntligen var alla 
välkomna tillbaka till ishallen i den utsträck-
ning som önskades. Det märktes framförallt 
i samband med de poolspel som våra 
ungdomslag genomförde då vi kunde se 
betydligt fler nära och kära på läktarna.

Våra två ungdomslag har haft en fantastiskt 
god utveckling. Vi har lyckats behålla spe-
lare och haft få avhopp. Och sportsligt och 
utvecklingsmässigt tar de stora steg framåt 
för varje månad som går. 

Desto tuffare gick det för vårt seniorlag. Vi 
lyckades inte göra klart med tränare för-
rän sent i augusti, vilket givetvis påverkade 
säsongsförberedelserna. Under en turbulent 
säsong, med spelar- och tränaravhopp, 
beslutade styrelsen i februari att tacka nej 
till fortsatt spel i playoff- och ev kvalspel 
till kommande säsongs Hockeytvåan. 

Inför säsongen 2023-2024 kommer med all 
sannolikhet vår seniorverksamhet att bedri-
vas i samarbete med Norrtälje IK, som pre-
cis som Rimbo, kämpar med att bedriva ett 
A-lag. Detaljerna kring ett sådant samarbete 
håller just nu på att arbetas fram tillsam-
mans med Norrtäljes styrelse. Men det är 
vår absoluta övertygelse att det även till 
hösten kommer att spelas seniorhockey i 
Arkadienhallen.

EKONOMISKT har det varit ett utmanande år 
för ishockeyn. Kostnadsmassan kring främst 
A-laget har varit hög och vi har inte lyckats 
väga upp det med ökade intäkter. Tvärtom 
har vi på grund av det rådande ekono-
miska läget och de två pandemiåren vi nu 
lagt bakom oss, tvingats konstatera att det 
blivit svårare med såväl arrangemang och 
reklamförsäljning.

Den ekonomiska styrningen och att leda 
verksamheten är något vi i styrelsen måste 
lägga fokus på och bli bättre på inför den 
kommande säsongen. Genom god planering 
och en ordentlig struktur kommer vi kunna 
göra det lättare för oss själva men också 
lagen att planera sin verksamhet. För även 
om vi inte är många lag just nu, så ser vi 
ändå att vi kommer få alltfler unga aktiva 
framöver. Det visar om inte annat delta-
garantalet på Hockeyskolan, som ökar för 
varje säsong.

AVSLUTNINGSVIS vill vi i styrelsen rikta ett 
stort tack till ledare, spelare, funktionärer, 
föräldrar och alla andra som under säsong-
en gjort det möjligt för oss att bedriva vår 
verksamhet. Utan er, och alla andra som 
ställt upp, skulle, det inte ha varit möjligt 
att ge våra aktiva de fantastiska förutsätt-
ningar som vår anläggning erbjuder. Alla 
dessa ideellt arbetande entusiaster utgör 
grunden för vår framtid.

Styrelsen har ordet

Rimbo i mars 2023 
 

Juris Daizis             Marcus Janson            Annica Avegård 
 
 

Matus Benko             Mikael Johansson 
 
 

Peter Hagbergh             Urban Björkman
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HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – från de minsta till A-laget

• Antal kvinnor 12 st
• Antal män 98 st
• Antal ledare 18 st

Antalet aktiva ligger stabilt runt cirka 100 
spelare. Tyvärr ser vi nu effekten av de två 
pandemiåren då rekryteringen till Hockeyskolan 
tydligt försvårades. Det finns därför ett glapp i 
några årskullar, som vi hoppas kunna fylla upp 
till hösten. 

Däremot är det glädjande att vi ser allt fler barn 
ansluta till vår verksamhet, både till Hockey-
skolan och i redan aktiva lag. I de två yngsta 
åldersgrupperna (2017-2018) är deltagarantalet 
stort, vilket lovar gott inför framtiden.

A-laget 
Säsongen blev verkligen inte vad vi 
hade hoppats på. Även om förvänt-
ningarna var höga inför säsongsstart, 
med nyrekryterade tränare i bröderna 
Mattias och Joaquim Valente, så hann 
laget knappt kliva på isen innan avhop-
pen och långtidsskadorna kom att 
sätta sin prägel på laget.

Det gjorde att en redan tunn trupp 
blev ännu tunnare. Och trots att vi 
gjorde allt vi kunde för att förstärka 
upp truppen under säsongen så är det 
bara att konstatera att vi inte lyckades 
fullt ut.

Vi har under några säsonger nu sett 
en allt tydligare trend att vi får svårare att rekrytera spelare till vår seniorverksamhet, samtidigt som 
vi inte har något juniorlag i föreningen att fylla på med spelare ifrån. Det har medfört att vi inte kun-
nat skapa den konkurrens som behövs för att kunna prestera på topp.

Sällan kunde laget träna med fullt manskap, alltför ofta var det inte mer än 12–13 spelare på trä-
ningarna, och i bästa fall tre femmor på matcher. 

Därför var det inte så förvånande att laget gick kräftgång i serien. Tidigt in i säsongen stod det klart 
att laget inte skulle ta sig till Alltvåan, utan fick rikta in sig på spel i fortsättningsserien.

Dessutom valde de båda tränarna Mattias och Joaquim att hoppa av straxt innan jul. Och återigen 
fick de gamla trotjänarna Niklas Eriksson och Mattias Lundblad kliva in i båset.
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ANTAL AKTIVA SPELARE

Tränaren Mattias Valente valde att kliva av sitt uppdrag straxt före jul.
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A-laget fortsättning  
 
 
Även i fortsättningstvåan fortsatte motgångarna. 
En fortsättningsvis tunn trupp och låg närvaro 
gjorde att även Mattias Lundblad fick snöra på 
sig då spelarbristen var som allra värst. Och 
vi måste medge att han gjorde det med den 
äran.

Rimbo spelade ihop endast 1 poäng i fort-
sättningsserien och efter många och långa 
diskussioner, så beslutade till slut styrelsen 
att tacka nej till såväl playoff som kvalspel 
till  Hockeytvåan, därmed avslutades säsongen 
efter sista matchen i fortsättningsserien i slutet 
av februari.

I och med föreningens beslut att tacka nej till 
kvalspel så kommer laget med automatik att degraderas till division 3, eller 4 kommande säsong. 
Men samtidigt så har diskussioner påbörjats med Norrtälje IK om ett samarbete inom seniorverksam-
heten framöver. Hur ett sådant samarbete kommer att se ut kommer att presenteras under våren.   

TABELL  
GRUNDSERIEN 

TABELL 
FORTSÄTTNINGS- 
TVÅAN 

Mattias Lundblad hoppade in som tränare, och när det behövdes även som spelare.
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Våra lag och ledare
SÄSONGEN 2022-2023

RIMBO A-LAG 
Tränare Mattias valente (t.o.m) dec 
 Niklas Eriksson (från dec)  
 Mattias Lundblad (från dec) 
Ass tränare Joaquim Valente (t.o.m dec) 
Lagledare Johan Lusth/Peter Hagbergh 
Material Nils Holmström 
Sportchef Niklas Eriksson

Team 11-12 
För Team 11-12 startade försäsongen redan i 
april med barmarksträning två dagar i veckan, 
efter ett kortare uppehåll under juli-augusti 
så har laget tränat tre till fyra gånger på is 
i veckan från september och spelat matcher 
varje helg. 

Vi har haft två lag i Poolspel U12 och två 
lag i Poolspel U11. Vi har också börjat att 
skola in barnen för närkampsspel och att 
vara redo att spela på storplan i höst.

Därav så har det också spelats några match-
er på storplan denna säsong med mycket bra 
resultat, så vi känner oss redo för nästa säsong. 

Vi har börjat med teori, enskilda samtal med varje spelare där dom får prata och berätta vad dom 
tycker och känner. Vi har byggt vidare från grunden med mycket fokus på skridskoteknik, pass, spel-
uppfattning och numera även närkampsspel. 

Spelarna har tagit stora kliv framåt.

Sedan har vi arbetat mycket med gruppen att ta ansvar, vara en bra kompis, vara en bra förebild och 
att tävla hela tiden. Så på det sättet så har vi satt ihop ett riktigt bra lag tillsammans. 

De har riktigt roligt ihop det märks.

Laget består av 30 spelare vid slutet av denna säsong. 

Tränare Jesper Carlzon, Tobias Björkman, Juris Daizis, Matus Benko, Johan Guveus 
MV-tränare Douglas Vestlin 
Lagledare Jesper Carlzon 
Material Jim Eriksson, Jessica Vestlin
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Team 13-14 
Denna säsong har vi jobbat 
vidare med lagbygget och 
spelat poolspel i två serier. 
Vi har haft ett lag som spe-
lat i Upplands U9-serie och 
ett som spelat i U10-serien 
och därmed spelat matcher 
varje helg. Vi har arrangerat 
3 st U9- och 6 st U10-
poolspel på hemmaplan och 
dessa har varit välbesökta 
med föräldrar och anhöriga 
som velat titta.

Likt föregående säsonger har 
vi haft stort fokus på hur 
man är en god lagkamrat, 
både på och utanför rinken. 
Vi visar respekt och hänsyn, 
är inkluderande och justa 
mot varandra. Som spelare 
kommer man i tid, bär sin egen utrustning från förrådet, hänger upp sina kläder i omklädningsrummet, 
lyssnar på tränarna vid samlingarna, peppar och hjälper sina lagkamrater och gör sitt bästa efter sin 
egen förmåga vid övningar och matcher. Men framförallt har vi kul ihop!

Laget har haft en låg omsättning på spelare men några har lämnat och några har tillkommit. Vi har 
haft en stabil trupp på 21 spelare under hela säsongen.

Närvaron har varit godkänd på träningarna och som minst har det varit 7 spelare oftast är vi mellan 
15–20 spelare på isen. Vi har under denna säsong tränat på is fyra dagar i veckan (måndag, onsdag, 
torsdagar och söndagar). Utöver våra egna träningar har flera hockeytokiga spelare tränat extra med 
team 11-12. I denna ålder blir det mycket fokus på skridskoåkning med övningar inspirerade av ishock-
eyns ABC från Svenska Ishockeyförbundet. I början av säsongen så rullade vi runt på målvakter under 
träning så alla som ville fick pröva men vi har haft 4 st utsedda målvakter som spelat poolspelen. 
Dessa fyra har även deltagit på målvaktsträningarn under ledning av Douglas Vestlin.

Utöver träningar och match har vi under säsongen även haft en julavslutning och en säsongsavslutning 
med föräldramatch.

Vi har en välbehövligt stor stab med ledare 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 ord-
ning 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 
mindre insatser från alla runt omkring 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, Niklas Andersson,  
 Robin Johansson  
Lagledare Nicklas Hjälström 
Material Mats Ahlin, Jan Hedlund 
Ledare Niklas Andersson, Marcus Jansson 
 Petter Kilander
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Hockeyskolan 
Ishockeyns viktigaste, men också 
roligaste, verksamhet är utan tve-
kan Hockeyskolan.

Hockeyskolan riktar sig i första 
hand mot barn födda 2015-2017 
och drog igång i oktober. Och vi 
fortsätter att bedriva hockeyskolan 
utan kostnad, förutom medlems-
skap i Rimbo IF.

Vi ser nu också effekterna av  
pandemin, då rekryteringen av 
barn födda 2015-2016 visat sig 
vara svårare, än de födda senare. 
Det är något vi måste jobba hårt med under hösten för att säkerställa den framtida återväxten av nya 
lag till vår verksamhet.

Glädjande har deltagarantalet har varit stort under säsongen, mellan 20-30 aktiva på varje pass. Och 
lika roligt är att se hur fort barn utvecklas i den här åldern. De försmädliga gula bockarna som barnen 
gärna tar hjälp av i början, kunde vi ställa undan efter bara några pass.

I hockeyskolans regi har det även arrangerats två välbesökta skridskodiscon i Arkadienhallen, en på 
hösten och en under sportlovet.

Ledare Nicklas Barth-Kroon, Dennis Sundin, Peter Gozzi,  
 Pierre Vestlin, Peter Hagbergh och flertalet föräldrar. 


