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Goda resultat – men färre aktiva
 SÄSONGEN 2012–2013 kan läggas till handlingarna och redan idag måste förbe 

redelserna för kommande säsong påbörjas. Och har så gjorts.

 För vårt A-lag blev säsongen lyckad, de förblev obesegrade i kvalserien och säk-
rade ett kontrakt i division två kommande säsong. Det såg länge osäkert ut att la-
get överhuvudtaget skulle ta sig till kvalspel, men seger i en gastkramande match 
borta mot serieledande Tyresö i sista omgången i Alltrean bäddade för kvalspel 
som sedan blev en stor framgång.

.

 UNGDOMSLAGEN har visat upp blandade resultat den här säsongen. Om vi bort- 
ser från det sportsliga så har det stora problemet varit återväxten. Inför den nyss 
avslutade säsongen tappade vi vårt 98-lag. Inte heller vårt J20-lag och B-laget 
hade tillräckligt med spelare för en fortsättning.

 Tyvärr märker vi att allt fler väljer att sluta spela ishockey i tidig ålder. Ännu svå-
rare är har vi haft att rekrytera nya ungdomar att prova på ishockey. Tydligt är 
att vi måste bli mycket bättre på att attrahera barn i alla åldrar att vilja komma 
till vår anläggning och vår verksamhet.

 EKONOMI. Verksamheten redovisar ännu en säsong ett minusresultat. Förlusten 
2012 blev 63 000 kronor. Den stora budgetavvikelsen hittar vi på intäktssidan 
med halverade spelaravgifter jämfört med föregående säsong. Styrelsen fick 
arbeta hårt under våren för att resultatet inte skulle bli ännu sämre.

 Trots ett negativt rörelseresultat har vi klarat oss bra men långsiktigt måste vi 
förbättra vår ekonomi och givetvis vidta nödvändiga åtgärder för att inte även-
tyra verksamheten.

 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 sä-
songen. Vi har inte alltid varit så många, men vi hoppas kunna bli fler

 Annelie Säll 
 
Ordförande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012–2013
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Rimbo IF Ishockey A-lag
 VILKEN LYCKAD SÄSONG det blev för vårt A-lag. Efter fjolårets degradering till 

division 3 har laget spelat sig tillbaka till division 2 kommande höst. Efter en fan-
tastisk kvalserie, i vilken man gick obesegrade, kunde Rimbo säkerställa avance-
mang redan innan kvalets sista match.

 Inför säsongen valde Jesper Carlzon att återvända som tränare och till sin hjälp 
fick han förre backen Tobias Björkman och Christer ”Kribbe” Westerlund. 

 Glädjande var att stommen av spelare från fjolårstruppen valde att stanna kvar, 
trots degraderingen. Det, tillsammans med en härlig lagmoral och (säkerligen) 
hård träning, bäddade för att lagets två målsättningar för säsongen lyckades infri-
as:  nummer ett att vinna division 3, vilket man lyckades med, och två; att komma 

bland de tre första i Alltrean – en målsättning som också uppfylldes – om än med 
viss dramatik. I kvalet växte laget ännu mer och kunde till slut gå rakt igenom kva-
let utan en enda förlust. 

 Styrelsens förhoppning är givetvis att vi får behålla så många som möjligt från sä-
songens trupp, såväl spelare som ledare, att bygga vidare på inför det kommande  
säsongen. Den ”Roslagsmix” av spelare vi har sett  i år har visat sig vara en lyckad 
kombination som vi hoppas mycket på i framtiden.
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Ungdomslagen
  Team 00-01
 Säsongen startade tidigt i augusti med en cup i Mariehamn på Åland, vilken vi-

lyckades vinna. Säsongsavslutningen genomfördes med två cuper: Tumba Hock-
ey Cup den 9-10 mars, där vi slutade fyra efter förlust mot Haninge i match om 
3–4:e plats, och givetvis vår egen NT-cup vilken genomfördes under två dagar på 
Arkadien under fantastiska förutsättningar: Strålande väder, och två underbara 
dagar.

 Laget har under säsongen spelat i C1 Uppland med varierande framgång.

 Laget har bestått av 15 spelare.

 Vi som varit ledare under året är: 
 Tränare Mickael Söderqvist 
 Assisterade tränare Stefan Jansson, Ronny Stjärnvind, Hans-Åke Stensvik 
  Lagledare Jenny Stensvik 
 Målvaktstränare Kent Tillaeus 
 Materialförvaltare Anders Johansson

 Team 03
 Säsongen startade med ett litet mini uppstarts läger på hemmaplan, där vi trä-

nade totalt 4 ispass under en lördag och söndag, detta var mycket lyckat, även 
om det blev en hel del träningsverk för många av spelarna.

 
 Träningar har bedrivits hela säsongen 2 gånger per vecka, tisdagar och torsda- 

gar, och träningsnärvaron har varit väldigt god med nästan 80% utslaget på 
samtliga spelare i laget, detta fördelat på 74 tränings- och matchtillfällen, mellan 
mitten av augusti 2012 till slutet av mars 2013.

 Under året har vi deltagit i ett poolspel serie för 03:or (Björnligan), där har vi spe- 
lat sammanlagt spelat 7 poolspel, varav 4 på hemmais i Arkadien i Rimbo. Pool- 
spelen har spelats på delad is, där de flesta har spelat inom en zon, men där vissa 
arrangörer har spelat halvplan på tvären. Vi har i vår Björnliganserie 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 
ändå kunnat följa barnens utveckling under det gångna året, vilken varit enorm 
vad gäller skridskoåkning, klubbteknik och även till viss del spelförståelse.

 Under vinterlovet körde vi en träningsdag på hemmaplan tillsammans med 
Sollentunas -03 lag, där vi på förmiddagen hade ett gemensamttränings pass på 
2 timmar, med mycket barn och ledare på isen fördelade i blandade grupper. Vi 
åt gemensam lunch och körde ett teoripass om grunderna i fullplansspel med 
offside etc... På eftermiddagen spelade vi en träningsmatch på fullplan mot var- 
andra. Detta var mycket trevligt och vi siktar redan på att göra fler samarbeten 
med andra klubbar på liknande sätt.
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 Lördagen den 26/1 arrangerade vi ett skridsko disko i Arkadiens ishall, detta 
drog ganska mycket folk, och dom som var där var extremt nöjd och frågade 
redan när nästa arrangemang skulle vara. Syftet med detta arrangemang är ju så 
klart delvis ekonomiskt, att kunna jobba ihop pengar till lagkassan som vi tänker 
använda till träningsläger till hösten kanske, men också ett försök att locka barn 
till hockeyn och inte mist till vårat eget lag. Våra egna spelare var ju såklart också 
med, och de flesta fick ett 5 timmars ispass till musik...

 Söndagen den 10 februari 2013 spelade vi en träningsmatch mot Bålstas -03 lag, 
även detta på full plan. Vi fick storstryk men grabbarna var inte allt för ned- 
slagna, utan tycker verkligen att detta med fullplansspel är roligt, och vi måste 
faktiskt säga att vi känner att det här med björnligan och halvplans spel har 
vi”vuxit ifrån”, även om vi fortfarande har massor att lära om fullplansspel, så är 
det utvecklande och utmaning för grabbarna som de gillar.

 Vi har nu två viktiga saker kvar innan säsongen dra mot sitt slut, den ena aktivi- 
teten är vår egen NT cup som spelas helgen 16-17/3-2013, där vi kommer att möta 
5 andra lag i en 6 lags turnering på fullplan. Detta kommer verkligen att bli ett 
test för grabbarna då dom aldrig spelat så intensiv hockey på 2 dagar förr, och 
dessutom på fullplan.

 Den andra aktiviteten är ju såklart säsongs avslutningen ”föräldrar matchen”, 
som vi alla verkligen ser fram emot. En trevlig tradition som barnen pratar om 
hela året, och där vi föräldrar har fullt upp med att få ihop ett lag att ställa på 
bena.

 Sammanhållningen i truppen är fortsatt mycket god, och vi har under året lyck- 
ats få in 3 st helt nya spelare till laget, mycket på grund av att redan befintliga 
spelare pratar gott om oss med sina kompisar.

 Vi ser verkligen fram emot nästa säsong redan nu, trots att denna säsongen inte 
riktigt är slut ännu, och hoppas såklart att vi ska kunna få ännu mer barn att 
ansluta till vårat -03 lag till nästa säsong!

 Med vänlig hälsning

 Stefan Norelius

 Laget har bestått av totalt  17 spelare.

 Vi som varit ledare under året är: 
 Tränare Stefan Norelius, Tommy Björklund 
 Assisterade tränare Kent Tillaeus, Peter Kilander
  Lagledare Annelie Säll 
 Materialförvaltare Bo Örneholm
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 Hockeyskolan
 Tyvärr har vi haft stora problem att attrahera barn till hockeyskolan under sä-

songen. Vi fick tidigt ledarproblem vilket gjorde att vi tyvärr såg oss nödsakade 
att vid jul lägga ned hockeyskolan. Räddningen blev att ett par föräldrar klev in 
som ledare och vi kunde därmed slutföra hockeyskolan, dock med enbart fem-
sex barn på isen.

 Utan tvekan måste störta möjliga fokus läggas på hockeyskolan till kommande 
säsong. Det är här grunden och basen för vår framtid skapas och det är bara att 
konstatera att vi misslyckats.

 En av anledningarna kan vara att vi påbörjat skolan för sent, i höstas hade vi 
inskrivning den 7 oktober, vilket visat sig vara i senaste laget då barn i den här 
åldern mycket tidigare under hösten väljer att pröva på olika idrotter.

 Därför är målsättningen att till hösten starta upp hockeyskolan redan under sep- 
tember månad, för att på så sätt inte vara för sent ute.

 Under  hösten och våren har vi även bedrivit Hockeyfritids med Långsjöskolan 
under ett par tillfällen. Till vår hjälp har vi haft spelare från A-laget med som 
ledare, ett populärt och uppskattat inslag, som vi hoppas kunna bygga vidare på 
kommande säsong.

 Veteranlaget
 Rimbo IF har sedan några år tillbaka haft ett veteranlag i klubbens regi. Ett 20-tal 

före detta aktiva träffas varje vecka. Laget spelar dock inte något seriespel, utan 
håller mer på för hälsans och nöjets skull.

Antal aktiva
 Under säsongen har totalt 92 (jmf. föregående säsong 149) spelare varit 

aktiva i föreningen, fördelat som följer:
 A-lag: 33 st
 Team 00-01: 15 st  

Team 03: 17 st
Hockeyskolan: 7 st

 Veteranlag: 20 st (cirka)

Anläggning
 Tillsammans med huvudstyrelsen förvaltar vi vår egen anläggning. Några 

större renoveringar har inte skett under året genom ishockeysektionens 
regi. Dock har vi under året ifärdigställt ett förråd för skolorna att förvara 
skridskor i.

NT-cupen
 Helgerna 16-17 mars, samt 23-24 mars arrangerade vi ännu en gång NT-

cupen. I år för våra två pojklag, 00-01, samt 03-laget. Årets upplaga blev 
en stor succé arrangörsmässigt, med många lag och stor aktivitet nere i 
Arkadienhallen. Samarbetet med Norrtelje Tidning har intensifiterats och 
vi hoppas att vi även fortsättningsvis kommer ha nöjet att få samarbeta 
med vår lokaltidning kring denna ungdomsturnering.
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Serietabeller
9 A-laget Division 2 norra

1 Rimbo IF 14 8 2 4 56:34 (22) 27
2 GötaTraneberg IK 14 9 0 5 50:51 (-1) 27
3 Hallsta IK 14 8 2 4 55:44 (11) 26
4 Gimo IF HC 14 7 2 5 52:44 (8) 24
5 Kallhälls IF 14 8 0 6 59:54 (5) 24
6 HC Liljan 14 6 1 7 45:49 (-4) 20
7 SK Iron Hockey 14 3 3 8 38:47 (-9) 14
8 Norrtälje IK 14 2 0 12 36:68 (-32) 6 

9 A-laget Division 3 Alltrean
1 Tyresö Hanviken 14 9 1 4 75:49 (26) 29
2 GötaTraneberg IK 14 7 3 4 57:40 (17) 27
3 Rimbo IF 14 6 3 5 61:54 (7) 22
4 Hallsta IK 14 5 5 4 65:62 (3) 22
5 Gimo IF HC 14 5 3 6 57:46 (11) 20
6 Stortorparna IF 14 5 4 5 56:72 (-16) 20
7 IFK Salem 14 5 2 7 53:64 (-11) 18
8 Västerhaninge IF 14 2 3 9 40:77 (-37) 10

9 A-laget Kvalserie till division 2
1 Rimbo IF 6 6 0 0 34:14 (20) 18
2 GötaTraneberg IK 6 3 1 2 26:20 (6) 11
3 FOC Farsta 6 1 1 4 18:29 (-11) 4
4 Hallsta IK 6 1 0 5 23:38 (-15) 3

9 Poängliga
Namn Pos Ma Mål Ass Poäng
Patric Tenggren CE 33 28 39 67
Jonathan Lundberg LW 33 29 24 53
Niklas Eriksson CE 29 17 34 51
Joakim Törnqvist CE 32 14 11 25
Tim Johansson CE 33 11 13 24
Pontus Sundström CE 33 3 17 20
Kim Åkerlund RD 29 7 11 18
Jesper Sjödin RW 28 10 5 15
Jesper Fransson RW 28 10 3 13
Jonathan Peterson LW 27 6 3 9
Ted Malmberg LD 33 3 6 9
Michael Andersson CE 29 3 4 7
Daniel Andersson RD 27 2 5 7
Jimmy Stark LD 34 1 6 7
Martin Björkman RD 16 1 6 7
Simon Lechter LD 19 1 5 6
Johannes Harnesk RW 5 1 2 3
Robin Lagerlöf LW 13 2 0 2
Victor Karlsson RW 12 2 0 2
Jonathan Nilsson RW 29 0 1 1
Felix Helmér RD 30 0 1 1
Carl Wallin LD 2 0 1 1
Pierre Tillaeus LD 1 0 0 0
Robin Johansson LW 3 0 0 0
Daniel Kandelén RD 23 0 0 0

Målvakt GKD GPI MIP GA SVS SOG SVS% GAA
Viktor Åkerlund 30 29 1 669,67 69 771 855 91,87% 2,51
Jörgen Örneholm 21 7 922,61 28 35 41 82,95% 3,60
Linus Drougge 1 0 00.00 0 0 0 N/A N/A
Magnus Hauta-Aho 5 0 00.00 0 0 0 N/A N/A
Patrik Karlsson 1 0 00.00 0 0 0 N/A N/A
Robin Klaar 2 0 00.00 0 0 0 N/A N/A
Rasmus Norberg 1 0 00.00 0 0 0 N/A N/A
Patrik Westerlund 2 0 00.00 0 0 0 N/A N/A

GKD = Spelare ombytt    SVS = Antal räddningar  SOG  
GPI = Spelat i antal matcher    SOG = Antal skott mot mål  
MIP = Antal spelade minuter    SVS% = Räddningsprocent 
GA = Insläptta mål    GAA = Snitt/insläppta mål per match
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Serietabeller, forts.

9 Team 00-01, U12 C1, Upplands Ishockeyförbund
1 Bålsta HC 18 16 0 2 122:45 (77) 32
2 Wings HC Arlanda 18 13 1 4 115:55 (60) 27
3 Norrtälje IK 18 13 1 4 111:64 (47) 27
4 Almtuna IS 1 18 10 1 7 83:58 (25) 21
5 Gimo IF HC 18 9 1 8 75:69 (6) 19
6 Tierps HK 18 8 3 7 59:58 (1) 19
7 Almtuna IS 2 18 8 0 10 59:84 (-25) 16
8 Enköpings SK HK 1 18 4 3 11 64:90 (-26) 11
9 Rimbo IF 18 3 2 13 35:79 (-44) 8
10 IFK Mariehamn 18 0 0 18 15:136 (-121) 0

Spelarutmärkelser A-laget 2013-2014

 9 Årets poängkung: Patric Tenggren

 9 Årets mest värdefulla spelare: Viktor Åkerlund

 9 Årets back: Kim Åkerlund

 9 Årets forward: Niklas Eriksson

 9 Årets framsteg: Felix Helmér

 9 Årets Rimbohjärta: Jörgen Örneholm
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Säsongen 2013-2014
 Det är ingen hemlighet att styrelsen två viktigaste uppgifter det kom-

mande verksamhetsåret blir att locka allt fler barn och ungdomar till vår 
verksamhet, samt att säkerställa en ekonomi i balans.

 Tiden då barnen kom till oss är till stor del förbi. Nu måste vi komma till 
barnen. Vi måste göra ishockeyn i Rimbo mer lätttillgänglig, opretantiös 
och sällskaplig. Det ska vi göra genom en målmedveten, men ändå sund 
rekrytering av barn och ungdomar.

 En ekonomi i balans är minst lika viktig och tyvärr har en stor del av årets 
arbete handlat om att hålla igen, spara och skära ned. Det arbetet kom-
mer vi nog behöva fortsätta med för att inte äventyra vår verksamhet. 
Samtidigt är det ingen hemlighet att desto fler aktiva vi är i föreningen, 
desto bättre förutsättningar får vi att omsätta intäkter genom olika ar-
rangemang och andra aktiviteter.

 Ett villkor för att vårt representationslag ska få spela i division två kom- 
mande säsong är att föreningen har ett juniorlag i spel. Redan i vintras 
påbörjades arbetet med att starta upp ett J18-lag ett beslut vi tog oaktat 
A-lagets serietillhörighet. Huvudsyftet är att ”erbjuda tonåringar möjlig-
heten att träna och spela hockey på bra istider, till ett rimligt pris, med bra 
tränare”. Givetvis hoppas vi satsningen lyckas  för såväl juniorernas, som 
seniorlagets skull som vi självfallet vill se spela i division två till hösten.

 Förhoppningsvis med stöd och support från massor av nya barn och ung- 
domar som hittat tillbaka till Arkadienhallen och hockeyn.

 Det är i alla fall vår stora förhoppning. För med hårt och målmedvetet 
arbete är det vår övertygade om att vi kommer lyckas vända den negativa 
trenden.

 

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 2013
 

 Annelie Säll Stefan Helmér Linus Drougge

 Malin Carlsén Filip Andersson


