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Har trenden vänt?
 LIKT FÅGEL FENIX håller ishockeyn i Rimbo på att resa sig. Kanske inte fullt 

lika dramatiskt som i Plinius bok, men det är ändå med en viss upprymdhet vi 
tycker oss se ett trendbrott där allt fler intresserar sig för vår verksamhet. Inte 
minst bland våra egna aktiva som blir allt mer engagerade i den gemensamma 
föreningsverksamheten. Sammanhållningen inom föreningen är bättre än på 
mycket länge. Det finns en stark vilja att utveckla och bygga ishockeyn i Rimbo.

 När vi nu lägger säsongen 2013-2014 till handlingarna gör vi det med en viss tillför-
sikt inför framtiden. Vårt A-lag gjorde fantastisk insats som nykomlingar i division 
2 och tog sig hela vägen till ett playoff för kval till division 1. 

 UNGDOMSLAGEN har kämpat på hela året med oförtruten entusiasm och vitt-
nar om en fantastisk sammanhållning och glädje och riktigt roligt är att vi under 
säsongen lyckats rekrytera en del nya spelare till både 01- och 03-laget, som själv-
mant sökt sig till vår verksamhet.

 Inte många trodde att vi skulle förmå ställa ett J20-lag på isen inför den här sä-
songen, men vi visade tvivlarna att det skulle få fel. Visserligen kom laget sist i 
division 2, men de genomförde ändå säsongen.

 Även om vi fortfarande måste bli mycket bättre på att attrahera barn i alla åldrar 
att vilja komma till oss och pröva på spelet ishockey – så tar vi sats mot framtiden 
med en större framtidstro och tillförsikt än på länge. 

 EKONOMISKT kan vi glädja oss åt ett plusresultat på cirka 125 000 kronor. En 
stor del av vinsten kan tillskrivas A-lagets arbete under Hultsfredsfestivalen förra 
sommaren, men även tack vare ett hårt arbete förra våren med att hålla nere kost-
naderna. Det är dock ingen hemlighet att det kommer fortsätta krävas hårt arbete 
för att hålla ekonomin i balans. Det enda man med säkerhet vet inför varje säsong 
är att leverantörskostnaderna kommer öka.

 AVSLUTNINGSVIS vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till alla aktiva, ledare, för-
äldrar 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

 Peter Hagbergh

 Ordförande
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Rimbo IF Ishockey A-lag

 A-LAGETS SÄSONG blev på många sätt en stor stor framgång. Som nykomlingar i 
division 2 lyckades man ta sig hela vägen till playoff-spel för kval till division 1. Det 
har blivit något av Rimbos kännetecken att växa sig starkare och starkare under 
året. Den här säsongen var ingen skillnad. Efter att ha missat en plats i Alltvåan 
knep man till slut förstplatsen i fortsättningsserien. Efter en stark avslutning där 
det länge var osäkert om Rimbo skulle ta sig till vidare, ställdes man mot Tyresö, 
från den södra serien i ett playoff till kvalserien.

 Där blev dock motståndarna för svåra. Skador på ett par nyckelspelare, och möj-
ligen en aningen tröttkörda Rimbospelare orkade inte riktigt hela vägen utan föll 
med 2-1 i matcher.

 De båda tränarna Jesper Carlzon och Christer Westerlund fick till stora delar job-
ba vidare på samma trupp som tog steget upp från division tre förra säsongen, 

dessutom lyckades man även med lite tur och skicklighet krydda truppen 
med ett par riktigt duktiga nyförvärv från Uppsala och Väsby. Ny för 

året var också Hallstabacken Mattias Lundblad, som kom att spela 
en viktig roll, med sitt stabila och rutinerade spel, inte minst i power 
play.

 Minst lika roligt var att se hur våra ”egna” Rimbospelare utveck-
lades under säsongen och höjde sig till nya nivåer. Helt rättvist 

valdes forwarden Joakim Törnqvist till lagets mest värdefulla 
spelare efter säsongen. 

  Styrelsens förhoppning är givetvis att vi får behålla så 
många som möjligt från säsongens trupp, såväl spelare som 
ledare, att bygga vidare på inför det kommande  spelåret. 
Den ”mix” av spelare vi har sett  i år har visat sig vara en lyck-

ad kombination som vi hoppas mycket på i framtiden.

Joakim Törnqvist, Rimbos mest  
värdefulla spelare 2013-2014



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014

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. Men de båda tränarna Dennis Sundin och Thomas Norberg 
lyckades med det omöjliga. 

 Totalt har 20 spelare representerat laget under året. Ett flertal spelare anslöt un-
der säsongen, medan andra gick. Trots att dom inte alltid var så många spelare 
på matcherna och resultaten sällan gick Rimbos väg, så lyckades man ändå ge-
nomföra säsongen utan 
att behöva ställa in eller 
flytta några matcher. 

 Juniorerna slutade sist 
i serietabellen, med två 
segrar, varav den ena 
visserligen försvann då 
motståndarlaget mitt i 
säsongen drog sig ur se-
rien.

 Inför nästa säsong vän-
tar ett tufft arbete med 
att sätta samman ett 
nytt juniorlag. Helt klart är att Rimbo måste vända blickarna mot våra kollegor 
och konkurrenter i Hallstavik och Norrtälje. En första kontakt har redan initierats 
och förhoppningsvis kommer vi inom kort kunna presentera en lösning där vi ge-
mensamt bedriver en juniorverksamhet för att dels kunna ställa ett lag på isen, 
men också för att motverka att allt fler spelare slutar i den här åldern – en utveck-
ling som allt fler klubbar ser bli verklighet.

Team 01
 Säsongen startade tidigt för 01-laget, vi gick på is redan i augusti och seriespelet 

inleddes i början av oktober.

 I mitten av samma månad deltog vi i Pacora Cup i Skogsbo/Avesta där vi kom tvåa 
efter att ha förlorat finalen mot IK Huge med 1–7.

 Säsongsavslutningen genomfördes med den egna NT-cupen på hemmaplan den 
22-23 mars. En fantastisk helg och ett mycket lyckat arrangemang, där alla lag var 
väldigt nöjda med genomförandet. I år valde vi att lägga ganska mycket kraft på 
aktiviteterna runtomkring turneringen. Bland annat fick vi besök av räddnings-
tjänsten i Rimbo som lät alla lag testa att släcka enklare bränder, och lära sig för-
sta hjälpen vid skador, bland annat hjärt- och lungräddning. Ett mycket uppskat-
tat inslag bland såväl spelare som ledare och övriga besökare.

 Vi slutade trea i NT-cupen efter att ha vunnit matchen om tredje-fjärde plats mot 
Skogsbo. En mycket rafflande match, där vi kvitterade med bara 13 sekunder kvar 
av ordinarie matchtid. Först efter sudden straffar kunde vi avgöra matchen och 
för första gången någonsin lyckades vi ta en medalj i NT-cupen.

 Roligt för grabbarna förstås, men också för tränaren Mickael Söderqvist som ty-
värr väljer att lämna oss efter den här säsongen. Micke har gjort ett fantastiskt 
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jobb med laget och vi vill tacka på att tacka honom för den här tiden och hoppas 
att vi får se honom i någon annan roll i föreningen framöver.

 Laget har under året bestått av 17 spelare och spelat i U13 division 1 A Uppland 
med varierande framgång.

 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
 Kioskansvarig: Helena Koivisto

Team 03
 Vårt 03-lag består av pojkar födda 2002–2004, totalt 22 barn, 2 tränare (Stefan No-

relius, Tommy Björklund), 2 assisterande tränare (Richard Örneholm, Petter 
Kilander), lagledare (Annelie Säll) och materialförvaltare (Bosse Johansson).

 Säsongen startade med ett miniuppstartsläger på hemmaplan i september, där vi 
tränade totalt fem ispass under en helg. Något som var mycket lyckat, även om det 
blev en hel del träningsvärk på många av spelarna.

 Träningar har bedrivits hela säsongen 2-3 gånger per vecka och träningsnärva-
ron har varit väldigt god på nästan 75 % utslaget på samtliga spelare i laget, detta 
fördelat på 90 st tränings- och matchtillfällen, från mitten av augusti till slutet av 
Mars.

 Under året har vi deltagit i en poolspelsserie för 03:or (C2), där har vi spelat sam-
manlagt nio poolspel, varav fem i Arkadien i Rimbo. Poolspelen har spelats på 
fullplan med fem spelare på isen, 2x15 minutersperioder, annars med fulla regler 
förutom tacklingar och endast 1-minuters utvisningar

 Vi har i år även deltagit i hälften av 04:ornas ”Björnligan”-spel, med våra 04:or och 
en del 03:or som har varit nystartade i år. I Björnligans serie har vi även i år spelat 
på halvplan, med fyra utespelare och en målvakt, 18-minuters matcher med ”tut” 
byten var 90 sek. Detta har varit mycket uppskattat då det också gjort att vi har 
kunnat individanpassa lagen efter vilken serie som dom varit mogna för, så att 
alla därigenom ändå fått massor med speltid.

 Resultaten har varit väldigt blandade i C2-serien på fullplan, men ”grabbarna” har 
grymt kul, och ingen hänger läpp, trots att vi ibland har fått ganska mycket stryk. 
Däremot i Björnligan blev vi faktiskt obesegrade vilket var både oväntat och roligt, 
dock beror det ju en hel del på att vi ju har fyra 04:or som spelat med 03-orna i 
alla år, och som verkligen kunde spela ut då dom för första gången spelade emot 
jämnåriga. 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 förståelse.

 Vi har under vintern spelat en hel del träningsmatcher mot olika lag, detta är 
mycket trevligt och något som vi verkligen vill fortsätta med, och förhoppningsvis 
kunna inleda ett mer långvarigt samarbete med något eller några lag.

 Lördagen den 11 januari arrangerade vi ett skridskodisko i Arkadiens ishall, det-
ta drog jättemycket folk, och dom som var där var extremt nöjd och frågade redan 
när nästa arrangemang skulle vara. Syftet arrangemanget är dels för att kunna 
jobba ihop pengar för ett tänkt träningsläger till hösten, men också ett försök att 
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locka barn till hockeyn och inte mist till vårat eget lag. Våra egna spelare var ju 
såklart också med, och de flesta fick ett fem timmar långt ispass till musik...

 Vi har nu två viktiga aktiviteter kvar innan säsongen är slut. Den ena är vår egen 
NT-cup som spelas helgen 29-30 mars, där vi kommer att möta 7 andra lag i en 
8-lagturnering på fullplan. Detta kommer verkligen att bli ett test för grabbarna 
då de aldrig tidigare spelat så intensiv hockey på 2 dagar.

 Den andra är ”föräldramatchen”, 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. Motståndet avskräcker givetvis.

 EN ANNAN stor händelse får vårt lag var då en av Sveriges främste hockeyspela-
re genom tiderna besökte Arkadien, Nicklas Lidström. Lördagen den 1 februari 
började som en helt vanlig poolspelsdag, med Västerås och Iron på besök, men 
när det gick upp för våra grabbar att ”Lidas” var på besök blev det såklart stor 
uppståndelse och alla grabbarna rusade upp till cafeterian där ”stackars” Nicklas 
satt och tittade på sin grabb som spelade forward i Västerås IK, men som glatt 
signerade autografer till höger och vänster, ena gången på en handske och nästa 
gång på en servett.

 Efter alla matcher ställ-
de Nicklas även upp på 
en lagbild tillsammans 
med våra lyckliga spela-
re, som nog aldrig kom-
mer att glömma detta 
ögonblick, och förhopp-
ningsvis har fått en ny 
idol och en exemplarisk 
förebild och något att 
drömma om.

 S a m m a n h å l l n i n g e n 
i truppen är fortsatt 
mycket god, och vi har 
under året lyckats få in 
5 helt nya spelare till la-
get, mycket på grund av 
att redan befintliga spelare pratar gott om oss med sina kompisar. Tyvärr så har vi 
ju också förlorat 3 spelare, som ledsnat och satsar på andra idrotter, det är väldigt 
tråkigt men inte så mycket att göra något åt.

 Vi i RIMBO IF 03-lag känner oss verkligen lyckligt lottade med de förutsättningar 
vi har för att bedriva vår hockeyverksamhet. Visst kan man alltid önska att utbu-
det av barn var något större på orten med omnejd, men de yttre förutsättning-
arna som vi har med Ishallen, omklädningsrum, materialboden, personalen på 
kansliet, sova-över-möjligheterna, Arken, istiderna (både vad gäller antal och ti-
der), skottrampen, gräsplanerna, frekvensen på allmänhetens åkning, mm, är helt 
otroliga och ger enormt bra förutsättningar att bedriva ett hockey lag i. Alla för-
äldrar skulle bara veta hur bortskämda vi egentligen är, om man jämför med en 
massa andra lag.

 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 locka ännu mer barn till 
vårat -03 lag till nästa säsong!

 Med vänlig hälsning Stefan Norelius



Skridskoskolan
 Skridskoskolan har i år bestått av pojkar och flickor födda under åren 2003–

2006, totalt 14 st barn har varit där och lekt under ledning av Mikael Norman och 
Eva Norman Widell.

 Träningar har bedrivits nästan hela säsongen på söndagar, tyvärr med blandad 
närvaro. Glädjande nog har en del snabbt utvecklats och kunnat redan under 
säsong ta steget upp i 04-laget och få vara med och träna där.

 De barn som ändå deltagit frekvent har haft en väldigt positiv utvecklingskurva, 
och de flest har lärt sig grunderna i skridskoåkning och i viss mån även puckhan-
tering, och har fått en bra bas inför kommande säsong.

 Fortsatt finns en gemensam utmaning att locka ännu fler barn till vår verksam-
het. Tydligt är att rekryteringen till skridsko- och hockeyskolan måste ske ännu 
tidigare på året då många väljer sina idrottsliga aktiviteter väldigt tidigt på hös-
ten.

 Under den kommande säsongen kommer även ett djupare samarbete att inledas 
med Rimbos A-lag, som kontinuerligt kommer att medverka på skolan.  

Antal aktiva
 Under säsongen har totalt 108 spelare varit aktiva i föreningen,  

fördelat som följer:
  

A-lag: 38 st
 J20: 20 st
 

Team 00-01: 17 st
Team 03: 19 st
Hockeyskolan: 14 st

 

Läktarexperterna
 Inför säsongen startades en supportergrupp för 

A-laget, med det mycket lämpliga namnet ”Läk-
tarexperterna”. Under Pär Björkmans ledning har 
det arrangerats gemensamma middagar, lotterier, 
puckkastning, matchtips, med mera i samband 
med A-lagets matcher.

 Läktarexperterna har 
idag inte mindre än 80 
medlemmar och extra ro-
ligt är att man har lyckats 
locka en hel del nya besö-
kare till Arkadienhallen 
under vintern, som för-
hoppningsvis blir stadiga 
gäster under den kom-
mande säsongen.
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SUPPORTERBUSSEN
Häng med till Eskilstuna den 26 januari och stötta laget!

Anmäl dig här eller till laktarexperterna@gmail.com

Endast 
100:-
Ej medlem i läktar- 
experterna = 150:-

Avresa från  
Arkadien kl 12.00

Eskilstuna Linden – Rimbo
Söndag 26 januari, 16.00

Är du Rimbo Hockey-fan? Varför inte bli medlem 

 i en nystartad supporterklubb vars huvudsakliga 

uppgift är att stötta Rimbo Hockey.Vi är inte en del av Rimbo Idrottsförening, men kom-

mer att ha ett nära samarbete med dem för att vidareut-

veckla upplevelsen kring matcherna – och framförallt – 

att umgås och ha trevlig tillsammans.Under hösten kommer vi att arrangera ett antal gemen-

samma träffar i samband med A-lagets matcher.

LÄKTAREXPERT?Bli då medlem i Rimbo Hockeys supporterklubb

n Välkomna till VIP-rummet vid kiosken, plan 2

n Gratis fika för samtliga medlemmar

Ansök om medlemsskap idag!

Medlemsavgift: 100 kr
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Aktiviteter
 Förutom all tid som läggs på träningar och matcher som håller vi oss 

även väldigt aktiva genom övriga typer av arrangemang. Inte minst för 
att kunna finansiera vår verksamhet. Här är ett axplock över olika aktivi-
teter som vi genomfört under året:

 9 Rimbo Marknad 
Som vanligt bedriver vi försäljning inne i matsalen. Ett uppskattat inslag är den frukost 
som börjar serveras redan vid 06-tiden på morgonen. Plastpåsar såldes vi på två ställen, 
dels utanför Arkadien, men även långt uppe på Idrottsvägen.

 Ett nytt inslag i höstas var att vi tillsammans med Bauer och Intersport arrangerade en 
skottävling där man kunde utmana Rimbos A-lagspelare. Ett lyckat och populärt inslag.

 9 Arkadien Air 
Tillsammans med Kulturskolan arrangerar Rimbo IF Arkadien Air i samband med skol-
avslutningen. Ishockeyn bjöd på skridskodisco inne ishallen och försäljning av korv, läsk 
och hamburgare ute på gräsmattan.

 9 Rimbogalan 
Juniorlaget hjälpte till att bygga och riva scenen i samband med Rimbogalan. De skötte 
även garderoben under kvällen och natten.

 9 Skridskodisco 
Förutom skridskodiscot under Arkadien Air arrangerade 03-laget ett skridskodisko i bör-
jan av året. Inte mindre än 300 betalande sökte sig till ishallen för att åka skridskor till 
häftig musik. Discot har blivit ett populärt och mycket uppskattat inslag som vi kommer 
fortsätta med även till hösten.

 9 Hultsfredsfestivalen 
När Hultsfredsfestivalen flyttade till Stoxa 
utanför Gottröra behövdes mycket arbetskraft. 
A-lagspelare, tillsammans med juniorer och 
övriga frivilliga lade sammanlagt ned cirka 
760 timmar med att vakta, bygga stängsel och 
städa. Ett udda men väldigt roligt uppdrag som 
genererade en hel del pengar till vår verksam-
het. Även om festivalen i år kommer ta en paus, 
hoppas vi att möjligheten återkommer i framti-
den.

 9 Bilbingokiosken 
Under bilbingon, som hanteras av fotbollssek-
tionen, driver ishockeyn kiosken på Skarsjöplan. 
Samtliga A-lagspelare jobbar vid minst ett 
tillfälle varje onsdag under sommaren. 

 9 Rimbo IF Fotboll sommarcup / disco 
Under två kvällar arrangerade vi ett disco under fotbollens sommarcup. Frivilliga DJ:s 
från A-laget spelade musik till ungarnas stora glädje. Samtidigt sålde vi godis och glass 
framför Arken, en upplevelse som spelarna sent kommer glömma, då flera hundra ung-
domar stormade godisbordet och kön ringlade lång runt idrottsplatsen. Närvarande för-
äldrar insåg det omöjliga att serva alla godissugna barn och kom snabbt till undsättning. 

Under Hultsfredsfestivalen arbetade vi mer än 760  
timmar med att vakta, städa och bygga stängsel.
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Serietabeller
9 A-laget Division 2 norra

1 Sollentuna HC 14 10 1 3 78:36 (42) 32
2 IFK Österåker  14 10 1 3 62:39 (23) 32
3 Bålsta HC 14 10 1 3 67:43 (24) 31
4 Spånga IS IK 14 7 2 5 46:40 (6) 23

5 Rimbo IF 14 7 1 6 54:47 (7) 22
6 GötaTraneberg IK 14 5 0 9 45:64 (-19) 15
7 Lidingö Vikings HC 14 2 1 11 27:70 (-43) 8
8 Järfälla HC 14 1 1 12 30:70 (-40) 5

9 A-laget Division 2 norra fortsättning
1 Rimbo IF 21 15 4 2 97:58 (39) 49

2 Mälarh/Bre Hockey 21 15 2 4 95:58 (37) 48
3 Mälarö HF 21 12 2 7 83:56 (27) 39
4 GötaTraneberg IK 21 8 5 8 68:73 (-5) 31
5 Eskilstuna Linden 21 7 5 9 69:83 (-14) 29

6 Sudrets HC 21 5 3 13 60:85 (-25) 20

7 Järfälla HC 21 3 5 13 54:83 (-29) 18
8 Lidingö Vikings HC 21 5 2 14 58:88 (-30) 18

9 Poängliga
Namn Pos Ma Mål Ass Poäng
Mattias Lundblad RD 38 19 39 58     
Niklas Eriksson CE 38 17 34 51     
Joakim Juhlin CE 34 12 31 43     
Jonathan Lundberg LW 32 27 13 40     
Joakim Törnqvist RW 35 13 17 30     
Linus Jansson RW 38 16 14 30     
Fredrik Borell LW 20 13 10 23     
Timothy Avegård RW 29 15 7 22     
Kim Åkerlund RD 24 2 16 18     
Jesper Ödén CE 12 7 8 15     
Pontus Sundström LD 37 3 8 11     
Tim Johansson CE 37 3 6 9     
Ted Malmberg LD 34 0 5 5     
Martin Carlsson LW 3 4 0 4     
Robert Nylén LD 26 2 2 4     
Jonatan Peterson LW 27 2 2 4     
Patric Tenggren CE 4 2 2 4     
Jesper Sjödin RW 12 0 3 3     
Jonathan Nylin RD 24 0 2 2     
Daniel Andersson RD 31 0 2 2     
Miro Hursti RW 13 1 1 2     
Martin Carlsson LW 3 0 2 2     
Daniel Kandelén RD 22 1 0 1     
Felix Helmér RD 27 0 1 1     
Jimmy Stark LD 29 0 1 1     
David Alvfors RD 4 0 1 1     
Jesper Fransson RW 3 1 0 1     
Niklas Bertilsson GK 1 0 0 0     
Magnus Mårdbrink CE 1 0 0 0     
Jesper Fransson RW 2 0 0 0     
Jonathan Nilsson RW 2 0 0 0     
Robin Klaar GK 11 0 0 0     
Timothy Noting GK 8 0 0 0     
Tobias Johansson GK 21 0 0 0     
Viktor Åkerlund GK 34 0 0 0     
Viktor Nordin CE 3 0 0 0     
Michael Andersson LW 8 0 0 0     
Jonathan Nilsson RW 3 0 0 0
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Serietabeller, forts.

9  J20 Division 2A Region Öst
1 Bålsta HC 12 10 1 1 87:40 (47) 31    
2 SDE HF 12 9 0 3 80:45 (35) 27   

3 Gnesta IK 12 8 0 4 109:44 (65) 24   
4 SK Iron Hockey 12 7 0 5 60:76 (-16) 21   

5 Wings HC Arlanda 2 12 4 1 7 77:114 (-37) 14   
6 Tierp/Skärplinge 12 2 0 10 41:80 (-39) 6   
7 Rimbo IF 12 1 0 11 37:92 (-55) 3   
 

9 Team 00-01, U13 Grupp A, Upplands Ishockeyförbund
1 Bålsta HC 16 15 0 1 132:28 (104) 30
2 VIK Västerås HK Ung 16 12 0 4 75:35 (40) 24
3 Wings HC Arlanda 16 10 2 4 66:40 (26) 22
4 Gimo IF HC 16 6 2 8 36:70 (-34) 14
5 Almtuna IS 16 5 2 9 50:61 (-11) 12
6 Enköpings SK HK 16 5 2 9 38:59 (-21) 12
7 Tierps HK 16 4 3 9 43:67 (-24) 11
8 IFK Österåker 16 4 2 10 32:89 (-57) 10
9 Rimbo IF 16 3 3 10 24:47 (-23) 9

Spelarutmärkelser A-laget 2013-2014
 9 Årets poängkung: Mattias Lundblad

 9 Årets mest värdefulla spelare: Joakim Törnqvist

 9 Årets back: Mattias Lundblad

 9 Årets forward: Niklas Eriksson

 9 Årets framsteg: Tim Johansson

 9 Årets Rimbohjärta: Jimmy Stark



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014

Säsongen 2014-2015
 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 sned-
strecklag, tillsammans med andra föreningar. I början av april hoppas 
vi kunna inleda en dialog med bland annat Norrtälje och Hallsta för att 
undersöka möjligheten till en sådan verksamhet. En första kontakt mellan 
föreningarna har redan initierats.

 En annan viktigt uppgift inför den kommande säsongen blir att säkerstäl-
la att ekonomin hålls i balans. Vi agerar på en allt tuffare reklammarknad 
där vi märkt att det blir svårare att sälja reklam, så att hitta nya alterna-
tiva intäktsmöjligheter blir en av utmaningarna, samtidigt som vi måste 
ha en fortsatt god kontroll på samtliga kostnader.

 

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 2014
 

 Peter Hagbergh    Annelie Säll

 Jörgen Örneholm   Stefan Helmér

 Ronny Jansson


