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Ett arbetssamt år
 NÄR VI LÄGGER säsongen 2014–2015 till handlingarna kan vi konstatera att det 

resultatmässigt blev en av de bästa säsongerna på flera år. Vårt A-lag spelade sig 
till Alltvåan för första gången sedan 2008 och J20-laget var bara ett fåtal poäng 
från att få kvala upp till division 1. 

 Ungdomsverksamheten kämpar tappert på trots få aktiva, men gör det med en 
glädje, entusiasm och fantastisk sammanhållning. I Rimbo spelar man ishockey 
för att det är roligt – inte för att bli bäst. Något vi ska ta tillvara på och förädla i 
framtiden.

 Likt förra året var det inte många som trodde att vi skulle förmå ställa ett J20-lag 
på isen inför den här säsongen, men återigen visade vi tvivlarna att det skulle få 
fel. Få matcher kunde genomföras med tre femmor, men resultatmässigt så pre-
sterade laget bättre den här säsongen, än föregående.

 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 stor framtidstro.   

 EKONOMISKT gör vi ett minusresultat för verksamhetsåret på drygt -120 000 
kronor. Givetvis en stor missberäkning. De största avvikande posterna mot bud-
get är ökade domarkostnader, resekostnader och materialkostnader. Med en re-
lativt liten verksamhet har vi också medvetet valt att hålla spelaravgifterna på en 
låg nivå, vilket avspeglas i resultatet.

 På intäktssidan har vi lyckats hålla i och till och med öka reklamintäkterna. Till 
stor del tack vare en fantastisk insats av kansliets Roger Andersson, som ägnar 
stor del av sin vardag åt att hjälpa sektionen hitta nya intäkter.

 En av styrelsens främsta uppgifter det kommande verksamhetsåret blir givetvis 
att skapa en ekonomi i balans. Det arbetet har redan inletts, bland annat med att 
skapa tydligare riktlinjer och rutiner för inköp och uppföljning under året. 

 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 resultatmässigt en av de bästa säsongerna på många år. 
Fjolårssäsongens tränare Jesper Carlzon och Christer Westerlund beslutade i april 
förra året för att lämna och under en period stod laget utan tränare. Men i slutet 
av maj kunde Rimbo göra klart med en ny tränare – Christer Westerlund från Jär-
fälla. I oktober anslöt också Mikael Lindberg, Vallentuna, som assisterande.

 Säsongsförberedelserna blev av förklarliga skäl inte lika goda som tidigare, men 
med samma stomme som säsongen innan visade Rimbo snabbt att de skulle bli 

ett lag att räkna med även den här säsongen. Från Arlanda anslöt 
slovaken Dusan Kluciar som snabbt blev en stor publikfavorit i 
Arkadienhallen. Inte helt orättvist blev det också Dusan som ge-
nom sitt hat-trick i en match mot Bålsta i november såg till att 

Rimbo för första gången sedan 2008 avancerade till Alltvåan.

Där inledde Rimbo strålande och gick snabbt upp i serie-
ledning. Efter jul kom dock sanningen ikapp laget. Skador 
på nyckelspelare, sjukdomar och en generellt tunn trupp 
gjorde att man fick kämpa hårt mot ett allt tuffare mot-

stånd.

Rimbo spelade sig till en sjätteplats i Alltvåan vil-
ket måste anses som väl godkänt med tanke på 
truppens förutsättningar.

Det är redan nu klart att de båda tränarna fort-
sätter och arbetet med att bygga nästa säsongs 

trupp pågår för fullt.

Viktor Åkerlund, Rimbos mest  
värdefulla spelare 2014-2015
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Juniorlaget, J20
 Det finns ett krav från ishockeyförbundet att samtliga klubbar i division 2 måste 

ha ett juniorlag i seriespel för att få deltaga med seniorlaget i seriespel. Precis som 
tidigare år var det knappast någon som trodde att Rimbo skulle få ihop ett junior-
lag. Men med stor hjälp av Stefan Helmér, som tog på sig rollen att bygga ett J20-
lag lyckades Rimbo med det omöjliga ännu en gång. 

 Totalt har 19 spelare representerat laget under året. Några spelare anslöt under 
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 näst 
sist i serietabellen, med 
sju segrar och en oavgjord 
match.

 Inför nästa säsong väntar 
ett lika tufft arbete med 
att sätta samman ett nytt 
juniorlag. Flera spelare ur 
årets trupp blir för gamla 
för att spela juniorhock-
ey, andra tar steget upp i  
A-laget och risken finns att några slutar. Helt klart är att Rimbo måste vända blick-
arna mot våra kollegor i Hallstavik och Norrtälje. En första kontakt har redan ini-
tierats och förhoppningsvis kommer vi inom kort kunna presentera en lösning 
där vi gemensamt 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 
utveckling 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.

 Säsongsavslutningen genomfördes med den egna NT-cupen på hemmaplan den 
21-22 mars. En fantastisk helg med ett mycket lyckat arrangemang, där alla lag var 
väldigt nöjda med genomförandet.

 Vi slutade tvåa i NT-cupen efter att ha förlorat finalen mot Gimo. Trots finalförlus-
ten gjorde grabbarna en fantastisk turnering och gick obesegrade genom grupp-
spelet och för andra gången någonsin lyckades vi ta en medalj i NT-cupen.

 Laget har under året bestått av 16 spelare och spelat i U14 Uppland med varie-
rande framgång.

 I den här åldern väljer tyvärr många spelare att sluta idrotta. För att motverka det 
kommer vi jobba hårt med att hålla igång laget under sommaren med förhopp-
ningsvis flertalet ispass och många aktiviteter.
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 Vi som varit ledare i 01-laget under året är: 

 Tränare: Stefan Jansson (t.om. oktober), Kent Tillaeus (från oktober-) 
 Assisterade tränare: Ronny Stjärnvind, Hans-Åke Stensvik 
  Lagledare: Jenny Stensvik 
 Målvaktstränare: Kent Tillaeus 
 Materialförvaltare: Anders Johansson
 Kioskansvarig: Helena Koivisto

Team 03
 03-laget består av pojkar födda 2002–2004, totalt 19 barn, 2 tränare (Stefan Nore-

lius, Tommy Björklund), lagledare (Sid Naderi) och materialförvaltare (Bosse 
Johansson).

 Laget inledde säsongen med ett miniuppstartsläger på hemmaplan i september, 
där vi tränade totalt fem ispass under en helg. Träningar har bedrivits hela sä-
songen 2-3 gånger per vecka och träningsnärvaron har varit väldigt god.

 Den här säsongen var premiär för spel på helplan. Vi spelade i Upplands U12-serie 
där vi slutade på en sjätteplats och fick spela kvartsfinal för att kvalificera oss till 
DM-final, vilken vi tyvärr förlorade mot Iron med 0–3.

 Under året har vi deltagit i en poolspelsserie för 04:or (C2), där har vi spelat sam-
manlagt nio poolspel. Poolspelen har spelats på fullplan med fem spelare på isen, 
2x15 minutersperioder, annars med fulla regler förutom tacklingar och endast 
1-minuters utvisningar

 Lördagen den 13 februari arrangerade vi det alltid lika populära skridskodiskot 
i Arkadiens ishall. Mer än 300 skridskosugna besökare gästade Arkadienhallen 
och de som var där var extremt nöjda med arrangemanget. Syftet med arrang-
emanget är dels för att kunna jobba ihop pengar för ett tänkt träningsläger till 
hösten, 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 fem timmar 
långt ispass till musik av en ”riktigt” DJ... 

 Vi ser redan nu fram emot nästa säsong trots att den här inte riktigt är slut ännu, 
och hoppas såklart att vi ska kunna locka ännu mer barn till vår verksamhet. 
Stefan Norelius, tränare

Skridskoskolan
 Skridskoskolan har i år bestått av pojkar och flickor födda under åren 2004–2007. 

Mellan 14-20 barn har varit där under året och lekt under ledning av Mikael Nor-
man och Eva Norman Widell.
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Träningar har bedrivits näs-
tan hela säsongen på onsda-
gar, tyvärr med blandad när-
varo. 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 deltagit frekvent 
har haft en positiv utvecklings-
kurva, och de flesta har lärt sig 
grunderna i skridskoåkning 
och i viss mån även puckhan-
tering.

 Fortsatt finns en gemensam utmaning i att locka ännu fler barn till vår verksam-
het, därför finns redan nu långt gångna planer på att inleda ett samarbete med 
våra grannklubbar Norrtälje IK och Hallsta IK på att göra en gemensam satsning 
på hockeyskolan till hösten.

Antal aktiva
 Under säsongen har totalt 94 spelare varit aktiva i föreningen, utöver våra 

veteraner. Det är en marginell minskning jämfört med föregående säsong.
  

A-lag: 26 st
 J20: 19 st
 

Team 00-01: 16 st
Team 03: 19 st
Hockeyskolan: 14 st

 

Läktarexperterna
 A-lagets supportergrupp, med det mycket lämpliga 

namnet ”Läktarexperterna”, under Pär Björkmans 
ledning har varit ett trevligt inslag på matcherna un-
der säsongen. 

 Läktarexperterna har idag inte mindre än 80 med-
lemmar och har under hemmamatcherna arrang-
erat gemensamma middagar, matchtips och med 
jämna mellanrum gjort sitt bästa för att försöka 
påverka domarna till lagets fördel. Vilket de sällan 
lyckats med.

 Premiär för i år var att Läktarexperternas medlem-
mar fick rösta fram deras favoritspelare, ”Årets 
Läktarfavorit”. Tidernas första pris gick till mål-
vakten Viktor Åkerlund, vilken förärades med ett 
diplom, blommor och ett presentkort i samband 
med den sista hemmamatchen.

säsongensLÄKTARFAVORIT
Viktor Åkerlund

tilldelas

Rimbo 17 februari 2015

Pär Björkman, Läktarexperterna



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015

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 Idrottens dag 
I slutet av av augusti arrangerade Rimbo IF Idrottens dag på IP Arkadien. barn och ung-
domar i åldrarna 6-12 gavs möjligheten att pröva på olika sporter, bland annat ishockey.

 9 Olympic Day 
Tillsammans med SOK och skolorna i kommunen genomfördes Olympic Day på Arka-
dien den 18 september där barn i årskurs 2-4 fick pröva på olika idrotter, träffa olympier 
och utmana sis sjävla.. Spelare från A-laget fanns på is tillsammans med bland andra den 
tidigare damkronorspelaren Danijela Rundqvist.

 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 som vanligt utan-
för entrén och en nyhet för i år var att vi tillsammans med fotbollssektionen sålde våfflor 
på den plats där brandkåren tidigare varit..

 9 Rimbogalan 
Juniorlaget hjälpte till att bygga och riva scenen i samband med Rimbogalan. Tillsam-
mans med spelare från junior- och A-laget skötte de även garderoben under kvällen och 
natten.

 9 Skridskodisco 
Förutom skridskodiscot under Arkadien Air 
arrangerade 03-laget ett skridskodisko i början 
av februari. 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 Nyårs- och NT-cuper 
Under säsongen arrangeras tre cuper i fören-
ingens regi. Som vanligt i slutet av säsongen spe-
las NT-cupen för våra båda ungdomslag. Men i 
år arrangerade även 01-laget en Nyårscup.

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

 9 Bingo Långsjöskolan 
Från och med årsskiftet har Rimbo IF Ishockey tagit över ansvaret för innebingon. Utro-
pare är Bengt Kvist som tillsammans med en trogen skara medarbetare varje vecka uner 
perioden oktober-maj arbetar ideellt. Till hösten kommer våra aktiva att vara med och 
arbeta som kontrollanter under lördagseftermiddagarna.

Mer än 300 betalande besökte årets skridskodisko på 
Arkadien i början av februari.
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Serietabeller
9 A-laget, Division 2 norra

Sollentuna HC 14 11 2 1 71:34 (37) 36
Nacka HK 14 9 2 3 72:26 (46) 31
Rimbo IF 14 8 2 4 66:41 (25) 28
GötaTraneberg IK 14 6 5 3 54:44 (10) 25

Bålsta HC 14 5 4 5 44:34 (10) 20
Spånga IS IK 14 4 3 7 41:55 (-14) 17
SKÅ IK 14 3 1 10 42:86 (-44) 10
IFK Österåker Vikings HC 14 0 1 13 24:94 (-70) 1

9 A-laget Division 2 norra fortsättning
IFK Tumba IK 21 12 6 3 85:52 (33) 45
Sollentuna HC 21 11 4 6 74:57 (17) 40
Nynäshamns IF HC 21 12 2 7 104:74 (30) 39

Tyresö Hanvikens SK 21 9 5 7 79:73 (6) 36

Nacka HK 21 6 7 8 72:73 (-1) 29
Rimbo IF 21 5 4 12 65:94 (-29) 23
GötaTraneberg IK 21 4 9 8 62:87 (-25) 22
Gnesta IK 21 5 3 13 74:105 (-31) 18

9 Poängliga
Namn Pos Ma Mål Ass Poäng
Lundblad, Mattias RD 35 11 34 45
Kluciar, Dusan RW 33 27 13 40
Eriksson, Niklas CE 34 9 24 33
Jansson, Linus RW 32 11 19 30
Zetterström, Mikael CE 22 5 25 30
Avegård, Timothy RW 34 14 12 26
Juhlin, Joakim CE 30 11 14 25
Lundberg, Jonathan LW 21 10 4 14
Carlsson, Martin LW 23 6 8 14
Johansson, Tim CE 34 3 10 13
Åkerlund, Kim RD 34 5 6 11
Nilsson, Simon CE 35 3 5 8
Sundström, Pontus LD 35 1 7 8
Borell, Fredrik LW 14 5 3 8
Andersson, Daniel RD 10 4 1 5
Malmberg, Ted LD 28 1 3 4
Tiselius, Jesper LD 35 3 0 3
Helmér, Felix RD 33 0 2 2
Peterson, Jonatan RW 6 1 1 2
Nilsson, Jonathan RW 18 2 0 2
Nordin, Viktor CE 2 0 0 0
Olofsson, Victor GK 5 0 0 0
Kandelén, Daniel RD 14 0 0 0
Larsson, Linus LD 10 0 0 0
Åkerlund, Viktor GK 30 0 0 0
Klaar, Robin GK 33 0 0 0



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015

Serietabeller, forts.

9  J20 Division 2 Region Öst
Viggbyholms IK 21 16 2 3 142-64  (78) 51
IFK Österåker Vikings HC 21 13 1 7 98-88  (10) 41
Väsby IK HK 21 12 2 7 124-89  (35) 38

Segeltorps IF 21 9 5 7 123-109  (14) 36
Tyresö Hanvikens SK 21 9 2 10 105-113  (-8) 30

GötaTraneberg IK 21 7 1 13 85-97  (-12) 22
Rimbo IF 21 7 1 13 75-122  (-47) 22
Boo HC 21 3 2 16 76-146  (-70) 12

9 Team 00-01, U14 Uppland, Upplands Ishockeyförbund
VIK Västerås HK Ung 21 14 2 5 87-43  (44) 44
Wings HC Arlanda 21 14 2 5 92-55  (37) 44
Tierps HK 21 10 3 8 87-69  (18) 33
Almtuna IS 21 9 4 8 79-65  (14) 31
Bålsta HC 21 10 1 10 98-99  (-1) 31
Enköpings SK HK 21 9 3 9 61-58 (3) 30
Gimo IF HC 21 8 2 11 73-98  (-25) 26
Rimbo IF 21 1 1 19 35-125  (-90) 4

9 Team 03-04, U12 Grupp A Uppland, Upplands Ishockeyförbund
Almtuna IS2 15 12 1 2 78-33  (45) 37
Wings HC Arlanda 1 15 11 2 2 108-29  (79) 35
SK Iron Hockey 3 14 9 0 5 53-40  (13) 27
VIK Västerås HK Ung 14 7 1 6 49-58  (-9) 22
SK Iron Hockey 1 14 5 1 8 38-51  (-13) 16
Rimbo IF 14 4 1 9 34-61  (-27) 13
Östervåla IF/Hedesunda IF 14 3 1 10 51-93  (-42) 10
Enköpings SK HK 2 14 2 1 11 33-79 (-46) 7 

Spelarutmärkelser A-laget 2014-2015
 9 Årets poängkung: Mattias Lundblad

 9 Årets mest värdefulla spelare: Viktor Åkerlund

 9 Årets back: Mattias Lundblad

 9 Årets forward: Timothy Avegård

 9 Årets framsteg: Kim Åkerlund

 9 Årets Rimbohjärta: Robin Klaar
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Säsongen 2015-2016
 En av styrelsens främsta uppgifter under det kommande verksamhetsåret 

blir 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. Redan nu har vi planer 
på att tillsammans med Norrtälje och Hallsta göra en gemensam satsning 
på våra respektive hockeyskolor. Ett koncept vi tror starkt på och som kan 
stärka samarbetet mellan våra föreningar.

 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.

 En annan viktigt uppgift inför den kommande säsongen blir att säkerstäl-
la att ekonomin hålls i balans. Vi i styrelsen måste skapa bättre rutiner för 
att få en bättre kontroll på våra kostnader. 

 
 Vi kommer också lägga stort fokus på att återuppliva den tidigare ”Blå trå-

den”, ett gemensamt föreningsdokument som ska skapa en bättre samsyn 
inom verksamheten med policys, riktlinjer och en stabil värdegrund. Det 
arbetet kommer att inledas med samtliga lag under våren. 

 

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 23 mars 2015
 

 Peter Hagbergh    Jörgen Örneholm

 Ann-Louise Törnqvist   Alexander Modenius


