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En tankeställare - en väckarklocka
 SÄSONGEN 2011-2012 kan nu läggas till handlingarna. Och arbetet med nästa 

verksamhetsår har sedan länge påbörjats.

 För vårt A-lag blev säsongen ett rejält misslyckande. Efter att under flera säsong-
er varit på gränsen att degraderas, blev det i år till slut verklighet. Rimbos A-lag 
spelar nästa säsong i division 3. Givetvis en stor missberäkning, men inte helt 
förvånande med tanke på hur säsongen utvecklades med tränare som avgick och 
spelare som kom och gick. Den stabilitet och det lugn som ett lag behöver, infann 
sig aldrig.

 A-lagets resultat gav all anledning till eftertanke och djup analys. Under våren 
har därför ägnats stor kraft och mycket arbetet åt att analysera varför det gick 
som det gick och vad vi gjort mindre bra denna säsong. Ett nyttigt och värdefullt 
arbete med mycket självkritik och självinsikt som vi på ett positivt sätt tar med 
oss in i säsongen 2012-2013.

 UNGDOMSLAGEN har visat upp goda resultat den här säsongen, men även där 
ser vi ett växande problem med att återväxten blir allt sämre. Allt för få ungdo-
mar väljer idag att börja spela ishockey. Och ännu fler väljer att sluta i allt för 
tidig ålder. Där måste vi i styrelsen ta rejäla krafttag för att säkra ishockeyns 
framtid i Rimbo. Det arbetet måste vara överordnat allt annat och där kan vi bli 
mycket bättre. Och kommer bli mycket bättre. En hel del åtgärder kommer att 
presenteras redan till nästa säsong för att återigen göra ishockeyn till det själv-
klara valet för ungdomar i Rimbo.

 Under våren har vi även fört ”informella” samtal med vår grannklubb Norrtälje 
IK om att inleda någon form av samarbete. Ett arbete, som vi förstått, väcker 
många känslor. Det är dock styrelsens fasta övertygelse om att vi måste ta ge-
mensamma krafttag och titta på olika samarbetsformer för att stärka ishockeyn 
i Roslagen.  

 EKONOMI. Verksamheten redovisar i år ett negativt resultat om 46 000 kronor. 
En klar förbättring jämfört med föregående säsong men ändå inte önskvärt. 
De stora budgetavvikelserna på kostnadssidan är material och på intäktssidan 
vikande spelaravgifter. 

 Trots ett negativt rörelseresultat har vi klarat oss bra men långsiktigt måste vi 
förbättra vår ekonomi och förbereder en del förändringar, vilka några redan 
påbörjats.  

 TACK. Vi i styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla aktiva, ledare, 
föräldrar och andra som varit med och sett till att vi kunnat genomföra den 
gångna säsongen. Vi har inte alltid varit så många, men vi hoppas kunna bli fler. 
Glädjande nog har en attitydförändring varit tydlig under våren – allt fler – såväl 
nya som gamla hockeyintresserade Rimbobor börjar leta sig ner till Arkadien för 
att hjälpa till.  Det, och mycket annat, gör att vi med tillförsikt tar oss an säsongen 
2012–2013.

 Peter Hagbergh 
Ordförande.
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Rimbo IF Ishockey A-lag
 A-LAGETS SÄSONG blev på många sätt en stor besvikelse. Målsättningen var högt 

uppsatt inför säsongen: en plats i Alltvåan. Och försäsongen inleddes bra med 
goda resultat i träningsmatcherna, hög och frekvent närvaro bland spelarna på 
träningarna, såväl på försäsongen som under hösten. De båda tränarna Jesper 
Carlzon och Patrik Bengtsson vädrade morgonluft.

 Premiärmatchen i division 2 norra, borta mot nedflyttade Väsby IK förlorade vi 
visserligen med 2-6, men det var ändå en förlust som gav mersmak. Trots den 
spelmässigt lovande inledningen på säsongen fortsatte det att gå dåligt och i takt 
med de uteblivna segrarna började besvikelsen och despera-
tionen ge sig allt större uttryck inom truppen.

 Halvvägs in i säsongen valde tränaren Jesper Carlzon att kliva 
av på grund av sin förändrade familjesituation. Ett tråkigt men 
inte helt förvånande besked då Jesper vid tiden för sitt beslut 
var nybliven far. För att avlasta Patrik Bengtsson valde klubben 
att knyta till sig Tommy Berglind som assisterande tränare.

 Ganska snart stod det klart att laget inte skulle klara av att 
avancera till Alltvåan då man under 14 matcher endast spe-
lade ihop tre poäng . Man fick istället rikta in sig på spel i fort-
sättningstvåan, vilken inleddes i början av december med en 
straffseger mot Trångsund. Men även där fortsatte resultaten 
att gå emot Rimbo. I slutet av januari valde klubben att gå skil-
da vägar med de båda tränarna Patrik Bengtsson och Tommy 
Berglind i hopp om att få till någon form av förändring. Mattias 
Sonesson klev in som ansvarig tränare under säsongens sista 
matcher.   

 Även om vi såg en viss förbättring i spelarnas inställning så 
räckte vi inte till den här säsongen. Med 13 poäng på 21 match-
er slutade Rimbo sist i fortsättningsserien och får nästa säsong rikta in sig på spel 
i division 2.

 En av förklaringarna till säsongens dåliga resultat kan delvis bero på en alltför 
stor rotation bland spelare i truppen. Under året har inte mindre än 43 olika spe-
lare representerat Rimbo IF i seriespel. Trots det har vi många gånger inte varit 
mer än 15-17 spelare på träningarna. 

  En mer djuplodande analys till säsongens dåliga resultat påbörjades direkt efter 
säsongen och görs i samråd med spelare och de båda tidigare tränarna Patrik 
Bengtsson och Tommy Berglind. Den kommer sedan att presenteras för styrelsen  
som en grund för det fortsatta arbetet.

 I skrivande stund är en ny lagledning inte färdig, men kontakter har initierats med 
olika tänkbara tränare och förhoppningsvis dröjer det inte alltför länge innan en 
sådan kan presenteras.

 Glädjande är ändå att de flesta spelare har beslutat sig för att stanna kvar i Rimbo 
till den kommande säsongen. Väldigt tidigt kunde vi göra klart med de båda mål-
vakter Viktor Åkerlund och Robin Klaar och i dagsläget är inte mindre än 11 spe-
lare klara för säsongen 2012–2013. Under vilken vi ser fram emot de kommande 
derbymatcherna mot Norrtälje och Hallstavik.

 Väl mött i höst igen!
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B-laget
 Rimbos B-lag deltog under säsongen i Division 4 Uppland. En förändring i serie-

systemet innebar att serien efter jul delades upp i en Allfyra och en Fortsättnings-
fyra.

 Det var som alla andra år – sugna hockeykrigare på hösten som sedan föll bort en 
efter en. Vid jul stod vi utan tränare och nästan spelare. Samtidigt placerade vi oss 
på den nedre halvan av serien och skulle fortsätta i fortsättningsserien. 

 Vi stod då i valet eller kvalet att dra oss ur serien och lägga ned laget. Men Patrik 
”Putte” Karlsson ville annorlunda och drog igång en ”Remember the titans” under 
julledigheten. Totalt bjöds 60 aktiva och före detta aktiva in till jippomatchen och 
platserna tog snabbt slut. 44 spelare genomförde matchen. 

 Där bestämde vi att försöka hålla laget vid liv. Så vi lyckades få igång cirka 10 spe-
lare av de som deltog i matchen. De fortsatte att fortsätta träna och spela de reste-
rande matcherna i Div 4 fortsättningserien Men även där droppade spelarna av, 
och när endast två matcher återstod i serien var vi återigen så få spelare att vi var 
tvungna att tacka nej till slutspelet i Div 4 fortsättningsserien.

 Många aktiva och före detta aktiva deltog i ”hemvändarmatchen” som gick under namnet Remember 
the Titans. Förhoppningsvis ett återkommande arrangemang i Arkadienhallen.

 Tränare under säsongen: Lars-Åke Karlsson (klev av vid jul), ersattes av Linus 
Drougge
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Juniorlaget, J20
 Ett krav från ishockeyförbundet inför säsongen var att samtliga klubbar i division 

2 var tvingade att ha ett juniorlag i seriespel för att få deltaga med seniorlaget i se-
riespel. Och under hösten var det knappast någon som trodde att Rimbo skulle få 
ihop ett juniorlag. Från J18-laget var det endast ett fåtal spelare som ville fortsätta. 
En del lade skridskorna på hyllan, andra valde att spela vidare med andra klubbar.

 Men tack vare att många av spelarna i A-lagstruppen hade junioråldern inne och 
att vi fick använda överåriga spelare, fick vi till slut ihop ett lag som kunde spela i 
J20 Division 2 Östra. 

 Lagets ledarstab var en kombination av våra tränare från A- och B-laget, vilket 
blev naturligt då halva truppen tränade med A-laget, och den andra halvan med 
B-laget. 

 Serien inleddes 
strålande med 
flera vinster och 
vid nästan varje 
enskild match 
valde någon av de 
mer etablerade 
spelarna ur A-laget 
att vara med.

 Efter jul tap-
pade vi tre av våra 
nyckelspelare; 
målvakten Oskar 
Bengtsson och de 
båda utespelarna 
Dennis och Tomas 
Berglind valde att 
lämna Rimbo i 
samband med att 
Patrik Bengtsson och Tommy Berglind skiljdes från sina kontrakt som tränare för 
A-laget. Då vi stod utan tränare och målvakt övervägde vi att dra laget ur serie-
spel, men valde ändå att fortsätta – dels för att inte riskera A-lagets möjlighet att 
få fortsätta spela i division två, men också för att de spelare som valt att spela 
juniorhockey i Rimbo skulle få avsluta säsongen där de började.

 Flera aktiva ledare i klubben hjälpte under våren till att coacha laget under match-
erna, bland annat Dennis Sundin och Henrik Jansson, samt Peter Hagbergh och 
Mattias Sonesson. 

 Juniorerna avslutade seriespelet med en andraplacering och fick spela playoff till 
division 1, i vilket man besegrade Göta IK i två raka matcher. Tyvärr ser det inte ut 
som att vi kommer få ihop ett J20-lag till kommande säsong, då en stor del av årets 
trupp blir överåriga. Istället ser vi över möjligheten att anmäla ett J18-strecklag 
tillsammans med vår grannklubb Norrtälje IK. 

 Den 18 mars spelades NT-cupen för J20-lag. Till den turneringen förstärktes laget 
av spelare från Norrtälje IK, Almtuna och AIK. Flera av spelarna hade ett förflutet 
i Rimbo IF och laget besegrade i finalen Vaxholm med 5–2. En mycket trevlig en-
dagarsturnering, som också gav bevis på att det finns många talangfulla ishockey-
spelare i Roslagen. Även om dom inte alla spelar här idag...
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Ungdomslagen
 Team 98
 Laget har under säsongen tränats av Dennis Sundin, Henrik Jansson samt Tho-

mas Norberg som ansvarat för målvakterna. Antalet spelare har varierat mellan 
15+2 spelare till att nu vara 12+2.

     Vi har varit på is minst 5 dagar i veckan med träningar och match. Under året 
har vi  även samtränat med Viggbyholm IK för att få bättre fart och tävling på 
träningar. 

     En del grabbar väljer att sluta med hockey i denna ålder vilket är naturligt. Då 
vi redan innan säsongsavslutningen har en mycket tunn trupp pågår arbetet 
med att försöka få till något samarbete med annan klubb under nästa säsong för 
att kunna fortsätta verksamheten. En del kontakter har tagits och vi kommer i 
slutet av mars att hålla ett föräldramöte där alternativ presenteras.

 Vi slutade på 7:e plats i Upplands serier U-14, vilket kanske kunde varit något hö-
gre om vi presterat lite bättre under hösten. Det bör tilläggas att denna säsongs 
upplaga av Uppland U-14 hållit mycket hög klass med flera duktiga lag. Dom 
generösa dispensreglerna i Uppland har gjort att vi ibland har fått möta flera år 
äldre grabbar vilket har gjort det extra tufft för oss.

     Höjdpunkten för säsongen var segern i Stockholm Training League där vi slog 
tillbaka erkänt starka Boo Hockey i finalen som spelades i Skå ishall under sep-
tember månad.

     I övrigt har vi deltagit i två externa cuper hittills med hyfsade resultat. 

 Årets NT-cup spelas lördagen den 23 mars. Vi hade tre gästande lag vilket inne-
bar att vi spelade en endags-cup. Förhoppningsvis avslutar vi säsongen med ett 
gott resultat.

 Vill passa på att framföra ett stort tack till alla föräldrar och övriga ledare som 
jobbar och sliter för att våra grabbar skall få spela hockey med så bra förutsätt-
ningar som möjligt. Ni gör ett jättejobb. 

 Team 00-01
 För Team 00-01 startade försäsongen redan i maj med lite lättare barmarksträ-

ning, efter ett kortare uppehåll under Juli så har laget tränat  två gånger i veckan 
från Augusti och spelat matcher varje helg från september. Vi har spelat i två 
matchserier, C1 seriespel där vi precis missade slutspelet med minsta möjliga 
marginal, samt C2 poolspel på helplan. I skrivande stund är det som återstår av 
denna säsong 2 cuper som vi deltar på under de närmaste veckorna. 

 Laget har ca 18 spelare vid utgången av denna säsong. 

 Vi som varit ledare under året är: 
 Tränare Mickael Söderqvist 
 Tränare Per Järnebrink. Som tyvärr kommer lämna laget till nästa år, vi tackar 

Pelle så mycket för hans insatser under de fem år som han varit med och utbildat 
Team -00/-01. 

 Matchcoacher Jon Segersten, Hans-Åke Jansson 
 Lagledare Therese Kristoffersson 
 Ass lagledare Mats Nyström 
 Materialförvaltare Anders Johansson och Benny Nordlund
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 Team 03
 Vårt 03 lag är ett lag bestående av pojkar födda under åren 2002-2004, totalt 14 st 

barn, 2 tränare (Stefan Norelius, Tommy Björklund), 2 assisterande tränare (Kent 
Tillaeus, Ronnie Söderström) och en lagledare (Annelie Säll).

 Träningar har bedrivits nästan hela säsongen 2 gånger per vecka, oftast Onsda-
gar och Söndagar, och tränings närvaron har varit väldigt god på nästan 85 % ut-
slaget på samtliga spelare i laget,  detta fördelat på 55 st tränings tillfällen mellan 
September 2011 och Mars 2012.

 Under året har vi deltagit i ett poolspel serie för 03:or (björnligan), där har vi spe-
lat sammanlagt spelat 6 st poolspel, varav 4 st på hemma is i Arkadien i Rimbo.

 Poolspelen har spelats på delad is, där de flesta har spelat inom en zon, men där 
vissa arrangörer har spelat halv plan på tvären.

 Vi har i vår Björnligan serie spelat med 4 utespelare och en målvakt, 18 minuters 
matcher med ”tut” byten var 90 sek.

 Resultaten har varit väldigt blandade, men ”grabbarna” har grymt kul, och ingen 
hänger läpp, trots att vi ibland har fått ganska mycket stryk. Dessutom har man 
ju ändå kunnat följa barnens utveckling under det gångna året så har den varit 
enorm vad gäller skridskoåkning, klubb teknik och även till viss del spel förstå-
else.

 Under vinterlovet körde vi ett litet träningsläger på hemmaplan under 2 dagar, 
där barnen fick känna på och träna två pass om dagen. Detta var mycket trevligt 
och vi siktar redan på att göra något mycket mer seriöst som upp starts läger till 
hösten, då nästa års säsong drar igång.

 Söndagen den 4/3 2012 var vi till Gimo och spelade vår första turnering på full 
plan, detta trots att det fortfarande dröjer ett par år innan vi kommer att spela 
på full is i matchspel. Detta var en riktigt rolig och trevlig upplevelse där ”grab-
barna” verkligen fick visa hur mycket som de ändå lärt sig under årets alla trä-
ningar. Vi lyckades vinna två matcher och förlorade en.

 Sammanhållningen i truppen är mycket god, trots att många utav barnen inte 
känner varandra så värst bra än, detta då inte alla kommer från samma samhäl-
le eller skola som många lag annars gör, utan truppen består av en blandning av 
ungar från huvudsakligen Rimbo, Edsbro och Kårsta.

 Vi ser verkligen fram emot nästa säsong redan nu, och hoppas såklart att vi ska 
kunna få ännu mer barn att ansluta till vårat -03 lag till nästa säsong!
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 Hockeyskolan
 Hockeyskolan har i år bestått av pojkar födda under åren 2004-2006, totalt 13 st 

barn har varit där och tränat, 1 tränare (Stefan Norelius) och 2 st assisterande 
tränare (Kent Tillaeus, Tommy Björklund) har varit med och drivit hockeyskolan, 
dock max en av ledarna samtidigt.

 Träningar har bedrivits nästan hela säsongen 1 gång per vecka, på söndagar, 
tyvärr så har träningsnärvaron varit väldigt låg – nästan bara 25 % utslaget på 
samtliga barn, detta fördelat på 22 st träningstillfällen mellan September 2011 
och Mars 2012.

 Den låga träningprocenten beror främst på att närvaron varit väldigt låg, då det 
som oftast varit endast 3-4 spelare där av de 13 möjliga.

 Varför deltagande antalet varit så lågt har jag ingen förklaring till, dock så är det 
ingen bra trend för ishockeyns framtid, och ett annat upplägg bör nog användas 
till nästa säsong, för att försöka locka mer barn till hockey skolan.

 De barn som ändå deltagit frekvent har haft en väldigt positiv utvecklings kurva, 
och de flest har lärt sig grunderna i skridskoåkning och puckhantering, och har 
fått en bra bas inför kommande hockey träningar.

Antal aktiva
 Under säsongen har totalt 149 spelare varit aktiva i föreningen, fördelat 

som följer:
 A-lag: 43 st
 B-lag: 26 st
 J20: 13 st

Team 98: 15 st
Team 00-01: 25 st
Team 03: 14 st

 Hockeyskolan: 13 st

Utbildning
 Under hösten arrangerades en domarutbildning i Rimbo i förbundets 

regi. Ett 30-tal domare från Upplandsregionen deltog varav flera Rim-
bobor. Under ledning av klubbens DAIF (domar-ansvarig-i-föreningen) 
Lucas Drougge har tillsättningen av domare fungerat mycket bra, men vi 
ser ändå ett ökat behov av att fler utbildar sig till föreningsdomare.

 Flertalet ledare har under säsongen gått diverse utbildningar och idag har 
alla aktiva ledare fullgod behörighet att träna i sina respektive åldersgrup-
per.

Anläggning
 Tillsammans med huvudstyrelsen förvaltar vi vår egen anläggning. Några 

större renoveringar har inte skett under året genom ishockeysektionens 
regi, däremot planerar vi under våren att fräscha upp speakerbåset och 
färdigställa ett förråd för skolorna att förvara skridskor i.
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Serietabeller
9 A-laget Division 2 norra

1 Bålsta HC 14 11 1 2 81:41 (40) 35
2 Väsby IK 14 9 0 5 67:53 (14) 27
3 Spånga Hockey 14 8 0 6 52:45 (7) 24
4 Mälarö HF 14 6 2 6 55:59 (-4) 22
5 Sollentuna HC 14 5 3 6 51:41 (10) 19
6 Ormsta HC 14 6 1 7 52:58 (-6) 19
7 Lidingö Vikings  14 5 3 6 46:56 (-10) 19
8 Rimbo IF 14 1 0 13 22:73 (-51) 3 

9 A-laget Division 2 norra fortsättning
1 Sollentuna HC 21 16 1 4 96:47 (49) 50
2 Ormsta HC 21 14 1 6 92:66 (26) 44
3 Gnesta IK 21 11 3 7 87:55 (32) 37
4 Trångsunds IF 21 9 3 9 69:91 (-22) 31
5 Lidingö Vikings  21 7 4 10 68:67 (1) 26
6 Linden Hockey 21 7 3 11 68:93 (-25) 26
7 FOC Farsta 21 7 3 11 74:84 (-10) 25
8 Rimbo IF 21 3 2 16 48:99 (-51) 13

9 Poängliga
Namn Pos Ma Mål Ass Poäng
Jonathan Lundberg LW 21 14 7 21
Niklas Eriksson CE 34 6 13 19
Joakim Törnqvist CE 34 3 8 11
Kim Åkerlund RD 33 3 7 10
Pontus Sundström CE 32 5 5 10
Daniel Andersson RD 30 2 6 8
Johnny Johansson LD 35 5 3 8
Tomas Berglind CE 22 5 2 7
Andreas Bengtsson LW 29 1 5 6
Ted Wallin LW 7 2 4 6
Jesper Fransson RW 13 2 3 5
Michael Andersson CE 29 3 2 5
Ted Malmberg LD 29 3 2 5
Jesper Sjödin RW 8 4 0 4
Jonathan Nilsson RW 23 4 0 4
Dennis Skoglund-Berglind LW 18 1 2 3
Mattias Sonesson CE 7 1 2 3
Adam Rosenberg LW 11 1 1 2
Pettersson, Conny LD 12 0 2 2
Samuel Sjöberg RW 5 1 1 2
Christopher Schumertl LD 18 0 1 1
Filip Heinänen RW 8 1 0 1
Joachim Hånberg LW 3 0 1 1
Jonatan Peterson LW 7 0 1 1
Linus Lexander LD 7 0 1 1
Nicklas Allheden LD 18 0 1 1
Patrik Östlund LD 7 1 0 1
Robert Gustafsson RD 5 1 0 1
Tobias Björkman LD 13 1 0 1
Victor Karlsson RW 25 0 1 1
Viktor Åkerlund GK 18 0 1 1
Casper Griberg RW 1 0 0 0
Daniel Kandelén RD 5 0 0 0
Emil Björkman CE 1 0 0 0
Fredrik Huhtala LW 11 0 0 0
Jesper Åberg RW 3 0 0 0
Johannes Fast-Örneholm LW 2 0 0 0
Markus Driberg LD 7 0 0 0
Oscar Bengtsson GK 20 0 0 0
Patrik Karlsson GK 2 0 0 0
Pierre Tillaeus RD 3 0 0 0
Robin Klaar GK 28 0 0 0
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Serietabeller, forts.

9 B-laget Division 4 Uppland
1 Gimo IF HC 9 9 0 0 105:18 (87) 27
2 IFK Mariehamn 9 7 0 2 71:30 (41) 21
3 Gä-Hä Nations  IF 9 6 0 3 72:32 (40) 18
4 Östervåla IF 9 5 1 3 61:32 (29) 17
5 Roslagen HC 9 5 1 3 48:47 (1) 16
6 Östhammars SK 1 9 4 0 5 60:50 (10) 12
7 Rimbo IF 9 4 0 5 44:53 (-9) 12
8 Wattholma IF 9 3 0 6 48:52 (-4) 9
9 Tierps HK 9 1 0 8 17:123 (-106) 3
10  0 0 0 0 0:0 (0) 0
11 Östhammars SK 2 9 0 0 9 15:104 (-89) 0

9 B-laget Division 4 Uppland fortsättning
1 Rimbo IF 9 7 1 1 79:34 (45) 27
2 Wattholma IF 9 7 0 2 61:21 (40) 23
3 Tierps HK 9 3 1 5 50:57 (-7) 11
4 Östhammars SK 2 9 0 0 9 29:107 (-78) 0

9  J20 Division 2A Region Öst
1 IFK Österåker 14 12 0 2 102:22 (80) 36
2 Rimbo IF 14 9 1 4 77:55 (22) 28
3 FOC Farsta 13 9 0 4 78:44 (34) 27
4 Hässelby Kälvesta 13 6 2 5 66:63 (3) 21
5 Huddinge IK 2 13 5 3 5 63:63 (0) 21
6 Ormsta HC 14 4 1 9 37:86 (-49) 13
7 Norrtälje IK 14 4 0 10 30:74 (-44) 12
8 Solna SK 13 1 1 11 44:90 (-46) 4

9 Team 98, U14 Division 1 A, Upplands Ishockeyförbund
1 Bålsta HC 21 16 1 4 154:59 (95) 33
2 Enköpings SK HK 21 14 3 4 127:52 (75) 31
3 VIK Västerås HK  21 13 2 6 97:62 (35) 28
4 Almtuna IS 21 9 4 8 95:57 (38) 22
5 Östervåla IF 21 9 3 9 74:73 (1) 21
6 Wings HC Arlanda 21 7 3 11 74:83 (-9) 17
7 Rimbo IF 21 5 4 12 85:86 (-1) 14
8 Team Uppsala HC 21 0 2 19 31:265 (-234) 2

9 Team 00-01, U12 Grupp A, Upplands Ishockeyförbund
1 Bålsta HC 20 14 2 4 118:43 (75) 30
2 Wings HC Arlanda 20 14 2 4 115:46 (69) 30
3 VIK Västerås HK  20 14 1 5 126:101 (25) 29
4 Enköpings SK HK 20 12 3 5 97:56 (41) 27
5 Almtuna IS 20 12 1 7 118:56 (62) 25
6 Hallsta IK 20 8 5 7 67:75 (-8) 21
7 Rimbo IF 20 7 3 10 85:83 (2) 17
8 SK Iron Hockey 20 8 1 11 61:83 (-22) 17
9 Östhammars SK 20 3 5 12 51:112 (-61) 11
10 Gimo IF HC 20 3 1 16 56:149 (-93) 7
11 IFK Mariehamn 20 2 2 16 40:130 (-90) 6
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Säsongen 2012-2013
 En av styrelsens främsta uppgifter under det kommande verksamhetsåret 

är att locka allt fler barn att pröva på sporten ishockey. Vi har märkt att 
det blir allt svårare, i konkurrens med andra sporter och fritidsintressen, 
att få barn och ungdomar att börja spela ishockey. 

 Lika viktigt är att behålla de som en gång har börjat. Flera av våra lag har 
redan idag tunna trupper och därför är det positivt att ishockeyförbundet 
uppmuntrar och underlättar möjligheten att spela med så kallade streck-
lag, tillsammans med andra föreningar. I början av april hoppas vi kunna 
inleda en dialog med bland annat Norrtälje IK för att undersöka möjlighe-
ten till en sådan verksamhet.

 En annan viktigt uppgift inför den kommande säsongen blir att åter få 
ekonomin i balans. Med färre aktiva minskar våra intäkter, trots det ökar 
våra utgifter. För att inte äventyra sektionens ekonomi kommer bland an-
nat individuella materialkonton att införas för A-laget, där varje kontrak-
terad spelare har en maxsumma att inhandla förbrukningsmaterial för 
under säsongen.

 

Slutord
 Avslutningsvis vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till alla ledare, spelare, 

funktionärer, föräldrar och andra som under säsongen 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.

 Rimbo den 25 mars 2012
 

 Peter Hagbergh    Mikael Söderkvist

 Linus Drougge    Malin Carlsén

 Johan Dageryd


