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FÅ, OM ENS NÅGON vågade tro att Rimbos 
A-lag skulle spela kval till Hockeyettan vå-
ren 2016. Efter fjolårets framgångsrika sä-
song, då laget tog sig till Alltvåan för första 
gången på många år, spände tränarduon 
Christer Vesterlund och Mikael Lindberg 
bågen högre inför årets.

Laget fick behålla stommen av trup-
pen och tappade endast ett fåtal spelare, 
som några lämnade för division 1-klubbar 
medan andra slutade. En uttalad målsätt-
ning från styrelsen och lagledningen var att 
i första hand värva unga spelare, förstaårs-
seniorer, och spelare som kommer kunna 
spela i Rimbo under flera säsonger.

Ett mål som blev svårare än väntat att 
uppfylla, då bland andra division 1-lagen 
Arlanda Wings och Tierp HK valde att 
bygga sina trupper på juniorer från sina 
närområden. 

Redan på försäsongen visade Rimbo 
att de skulle bli att räkna med den här 
säsongen genom att bland annat besegra 
division 1-laget Vallentuna i en 
träningsmatch.

I grundserien blev det 
onödigt spännande och 
först i sista omgången 
säkrade Rimbo platsen 
till Alltvåan, genom att 
besegra Viggbyholm på 
bortaplan med 4-0. 

Men det vi kanske minns 
bäst från grundserien är 
derbyt mot Norrtälje IK, 
som Rimbo vann med 
6-3 inför 412 åskådare i 
Arkadienhallen. 

Alltvåan blev av 
förklarliga skäl en 
något tuffare uppgift, 
men erfarenheten 
från fjolåret, där 
laget inledde 

starkt för att sedan tappa, var något man 
bar med sig inför den här säsongen och 
med ett förändrat träningsupplägg, främst 
under juluppehållet, lyckades laget hålla 
en jämnare nivå under hela serien och 
kunde rättvist spela sig till en kvalplats till 
division 1.

Något Rimbo inte lyckats med på många 
säsonger. Det var heller inte många av 
spelarna i truppen som tidigare spelat 
på den här nivån och det stod tidigt klart 
att matcherna skulle bli av en helt annan 
karaktär. För styrelsen gällde det också 
att snabbt ställa om och mobilisera sig för 
fortsatt spel med fler matcher och ökade 
kostnader. Arrangörsmässigt blev kvalet 
en stor succé, där Rimbo vann publikligan 
med totalt 910 åskådare på fem matcher – 
bäst av samtliga lag i Kvalserien.

Rimbo placerade sig på en femteplats i 
kvalserien med fem poäng. Trots tio tuffa 

och jobbiga matcher, blir Rimbos in-
sats bli klart godkänd. För sett över 
hela spelåret har A-laget gjort sin 
bästa säsong på flera år.

Och innan sista matchen spe-
lades påbörjades arbetet med 
kommande säsong. Samtal förs 
med tränarduon om en fort-
sättning och de första spelarna 
är redan kontrakterade.

Då det tyvärr inte finns så 
många spelare att lyfta upp ur 

de egna leden, tror vi att vi måste 
fortsätta bygga med en kombina-

tion av äldre, rutinerade spelare 
och unga, förstaårsseniorer 

från närområdet.

SUCCÉARTAD SÄSONG
FÖR SENIORLAGET MED KVAL TILL DIV 1
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EFTER NÅGRA ÅR I DVALA väcktes B-laget 
till liv igen. Och det blev, i alla fall till en 
början, framgång direkt. Inte mindre än 33 
spelare anmälde sitt intresse och inledde 
seriespel i Division 4 Uppland. Där gick la-
get som tåget och med stor dramatik kva-
lificerade sig laget till Allfyran. Med endast 
en sekund (!) kvar av den tredje perioden i 
grundseriens sista match sköt Victor Karls-
son in segerpucken 4-3 mot Sigtuna HC 

och därmed blev Allfyranspel ett faktum. 
Där gick det tyvärr betydligt sämre, laget 
vann inte en enda match och slutade sist i 
tabellen. Men att orka spela klart säsong-
en, trots skador, sjukdomare och avhopp, 
måste ses som en smärre bedrift.

Allt tyder på att B-laget har kommit till-
baka för att stanna och redan nu planeras 
det för en kommande säsong. Det har till 
och med pratat om försäsongsträning. 

FRAMGÅNG DIREKT
FÖR ETT NYSTARTAD B-LAG 

I APRIL BESTÄMDES det att Rimbo skulle 
starta ett damlag, där alla – oavsett ålder 
– var välkomna. Och redan i maj påbörja-
des isträningen under ledning av Carina 
Gävstedt och Jenny Stensvik. Ett glatt gäng 
tjejer i olika åldrar beträdde isen, varav 
några för första gången. 

Ett samarbete inleddes med Mariehamn 
och i november spelades första seriematc-
hen i en rekreationsserie för Damer, där 
det blev förlust mot Lidingö med 4-6.

Laget spelade under säsongen sju serie-

matcher och placerade sig på en femte-
plats i serien med 3 segrar, 1 oavgjorde 
match och tre förluster. 

Damlaget kommer att forstätta sin 
verksamhet till hösten och allt tyder på att 
Rimbo kommer fortsätta sitt samarbete 
med Mariehamn, men även med Hallsta 
IK som under våren även de startade ett 
damlag.

Och förhoppningsvis kan det här vara en 
början till en framtida flickverksamhet, då 
ishockey är en sport för alla.

RIMBO HOCKEY DAM 
HAR TAGIT SINA FÖRSTA SKÄR 
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EN NY ALLIANS ÄR FÖDD. Rimbo/Hallsta 
blev under våren en realitet då ett samar-
bete mellan de båda klubbarna inleddes 
på ungdomssidan.

Det stod tidigt klart i våras att det kom-
mande U15-laget skulle få svårt att bedriva 
verksamhet i egen regi. Kontakt togs då 
med Hallsta IK som visade 
stort intresse och välvilja 
till att samarbeta. Även 
Upplands ishockey-
förbund var välvil-
ligt inställda till vårt 
gemensamma förslag 
till ett samarbete.

U15-laget förstärktes 
upp med åtta spelare 
från Hallsta IK, där stom-
men av spelarna fortfarande kommer 
från Rimbo. Matcher och träningar genom-
fördes under ledning av Mikael Gävstedt 
och Dennis Sundin, med hjälp av förre 
A-lagspelaren Jonathan Nilsson. 

Laget spelade i vinter i Upplands U15 DIv 
1 A, och trots att laget placerade sig sist i 
tabellen har spelarna tagit ett jättekliv i sin 
utveckling. Det märktes framförallt under 
slutet av säsongen då framstegen blev allt-
mer märkbara och att den mer frekventa 
träningen givit resultat.

Samarbetet medförde att laget tränade  
både i Rimbo och i Hallstavik, samt att 
varannan hemmamatch spelades på res-
pektive ort.

Laget avslutar formellt säsongen den 
9-10 april med den egna Rimbo-cupen och 
sedan påbörjas arbetet inför den kom-
mande säsongen. 

 
ÄVEN U13-LAGET inledde ett samarbete 
med Hallsta IK, dock inte som sned-
streckslag, utan spelarna klev in i Rimbos 

trupp, vilket  blev en räddning, då fem 
spelare valde att sluta tidigt på hösten. Det 
blev en lång och utmanande säsong för 
laget, som började bra med cupspel i Lin-
desberg, där laget gick vidare från gruppen 
och fick spela placerings matcher. 

U13-serien blev en enkelserie med 24 
matcher, vilket innebar att laget spelade 
i princip varje söndag, samt sex onsda-
gar sedan oktober. Resultatet har varit 
varierande men i november året växlade 

laget upp och började träna 
tre gånger i veckan, vilket 

snabbt gav resultat, då 
truppen svetsades sam-
man och utvecklings-
kurvan började peka 
uppåt.
Det visade sig om inte 

nanat i den egna Rimbo-
cupen i mars, där laget kom 

tvåa efter att ha förlorat finalen 
mot Gimo. Ett mycket väl genomför ar-
rangemang med bra matcher och trevliga 
inslag.

UNDER ÅRET har föreningen anlitat en 
målvaktstränare för samtliga målvakter 
i föreningen. Ett tiotal träningstillfällen 
har arrangerats i Rimbo under ledning av 
NIklas Persson och Kent Tillaeus. Extra 
roligt var det förstås att Axel Tillaeus tog en 
plats i Upplands TV-pucklag som underårig 
och därför har en stor chans att bli uttagen 
även kommande säsong. Stort grattis till 
Axel!

Det står redan nu klart att samarbetet 
med Hallsta IK kommer att fortsätta på 
ungdomssidan, och inom kort kommer res-
pektive förening att träffas för att planera 
kommande säsong.

LYCKAT SAMARBETE
MED HALLSTA IK PÅ UNGDOMSSIDAN
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A-lagets supportergrupp fortsätter att förgylla tillvaron på våra hem-
mamatcher. Under Pär Björkmans ledning har varit ett trevligt inslag 
på matcherna under säsongen. 

Läktarexperterna har idag inte mindre än 
80 medlemmar och har under samtliga 
hemmamatcher arrangerat olika aktivi-
teter. På fredagsmatcher ordnas bland 
annat gemensamma middagar med dryck 
och  matchtips. Med jämna mellanrum har 
de gjort sitt bästa för att försöka påverka 
domarna till Rimbos fördel. Vilket de sällan 
lyckats speciellt bra med. 

Ett uppskattat inslag bland Läktarexperter-
na är att de i samband med varje middag 
får besök av A-lagstränarna, som berättar 
lite kort om sina tankar inför matchen och 

avslutningsvis tippar resultatet. Vad vi vet 
har de under säsongen aldrig tippat rätt.

För andra året i rad fick Läktarexper-
ternas medlemmar även rösta fram sin 
favoritspelare: ”Årets Läktarfavorit”. Det 
blev en osedvanligt jämn omröstning, där 
det bara skiljde en röst mellan ettan och 
tvåan. Vann gjorde slutligen den slovakiske 
forwarden Dusan Kluciars, vilken förärades 
med ett diplom, blommor och ett present-
kort i samband med matchen mot Wings 
HC i kvalserien till Hockeyettan på Långfre-
dagen, den 25 mars.

LÄKTAREXPERTERNA
FÖRGYLLER TILLVARON PÅ MATCHERNA

säsongensLÄKTARFAVORIT
Dusan Kluciar

tilldelas

Rimbo 25 mars 2016

Pär Björkman, Läktarexperterna
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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 akti-
viteter som vi genomfört under året:

Rimbodagen
I början av augusti arrangerades Rimboda-
gen. A-laget representerade föreningen och 
arrangerade skottävlingar utanför Restaur-
ang Prins Henry i ett strålande solsken.

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 utanför entrén och en nyhet 
för i år var att vi tillsammans med fotbolls-
sektionen sålde våfflor på den plats där 
brandkåren tidigare varit..

Rimbogalan
Rimbos B-lag hjälpte till att bygga och 
riva scenen i samband med Rimbogalan. 
Tillsammans med spelare från A-laget 
skötte de även garderoben under kvällen 
och natten.

Skridskodisco
Sin vana trogen arrangerade 
vårt U13-lag ett skridskodisko i 
början av februari. Inte mindre 
än 250 betalande sökte sig till 
ishallen för att åka skridskor 
till häftig musik. Discot har 
blivit ett populärt och mycket 
uppskattat inslag som vi kom-
mer fortsätta med även till 
hösten.

Rimbocupen
Under säsongen arrangerades två cuper i 
föreningens regi. Som vanligt i slutet av sä-
songen spelas Rimbocupen (f.d. NT-cupen 
för våra båda ungdomslag). 

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

Bingo Långsjöskolan
Under 2015 tog Rimbo IF Ishockey över 
ansvaret för innebingon. Utropare är Bengt 
Kvist som tillsammans med en trogen 
skara medarbetare varje vecka under 
perioden oktober-maj arbetar helt ideellt. 
Under hösten började även samtliga aktiva 
att vara med och arbeta som kontrollanter 
under lördagseftermiddagarna.

AKTIVITETER FÖR ALLA
DET SPELAS INTE BARA ISHOCKEY 
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GRUNDSERIETABELL
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Nacka HK 32 38

2 Göta Traneberg IK 8 26

3 Rimbo IF 6 25

4 Bålsta HC 17 24

5 Spånga IS IK 7 22

6 Viggbyholms IK -9 19

7 Värmdö HC -22 10

8 Norrtälje IK -39   4

HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – A-laget, division 2

Målvaktsspelet
Viktor Åkerlund fyra med 3.24 GAA och 91.08 i 
SVS% på 12 matcher.

Poängligan grundserien
2. Niklas Eriksson, 22 poäng (9 mål+13 assists) 
5. Patric Tenggren, 19 poäng (7 mål+12 assists) 
6. Timothy Avegård, 18 poäng (8 mål+10 assists) 
16. Marek Pac, 14 poäng (3 mål+11 assists)

ALLTVÅAN
RANK LAG +/ – POÄNG

1 IFK Tumba IK 48 51

2 Nacka HK 38 43

3 Rimbo IF 10 37

4 Bålsta HC -8 35

5 Gnesta IK -10 29

6 Hanvikens SK -7 26

7 GötaTraneberg IK -40 19

8 Trångsunds IF -45 12

Målvaktsspelet
Robin Klaar sexa med 3.36 GAA och 89.29 i 
SVS% på 15 matcher.

Poängligan Alltvåan
1. Dusan Kluciar, 36 poäng (20 mål+16 assists) 
5. Niklas Eriksson, 26 poäng (8 mål+18 assists) 
10. Jonathan Lundberg, 23 poäng (6 mål+17 ass.)

KVALSERIEN TILL DIV 1
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Nacka HK 23 30

2 Wings HC 14 20

3 IFK Tumba IK 10 19

4 Tierps HK -7 12

5 Rimbo IF -15 5

6 Bålsta HC -25 4

Målvaktsspelet
Eemi Turunen sexa med 3.39 GAA och 90.53  
i SVS% på 6 matcher.

Poängligan kvalserien
11. Dusan Kluciar, 9 poäng (6 mål+3 assists)
19. Joakim Kennehag, 8 poäng (5 mål+3 assists)
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B-lag, Division 2 Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 HC Liljan 28 23

2 Rimbo IF 2 19

3 Sigtuna HC 12 16

4 Gästrike-Hälsinge 4 16

5 Östhammars SK 21 15

6 SK Iron 7 14

7 Gimo IF HC -20 12

8 Norrtälje IK -8 9

9 Wattholma IF -14 6 

10 IFK Mariehamn -32 5

HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – Övriga lag

B-lag, Allfyran
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Ormsta HC 40 33

2 Ekerö IK 39 32

3 Boo HC 8 26

4 Skarpnäcks AIK 8 26

5 Kallhälls IF 7 24

6 IFK Salem -8 14

7 HC Liljan -22 12

8 Rimbo IF -96 0

U13 B2, Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Wings HC 105 56

2 Almtuna IS 93 55

3 Bålsta HC 69 52

4 Norrtälje IK 62 52

5 SK Iron Hockey 1 44 48

6 VIK Västerås  29 38

7 Enköpings SK 2 1 38

8 SK Iron Hockey 2 6 28

9 Gimo IF HC -18 27

10 Tierps HK -67 22

11 Rimbo IF -95 13

12 Enköpings SK -114 13

13 Östervåla IF -115 11

Antal aktiva
Under säsongen har totalt 120 spelare varit ak-
tiva, en ökning jämfört med föregående år (94 st). 
En naturlig förklaring till ökningen är det nybildade 
B-laget, samt damlaget.

Antal aktiva A-lag 29 st 

Antal aktiva B-lag 33 st 

Antal aktiva damlag 13 st 

Antal aktiva U15 13 st 

Antal aktiva U13 16 st 

Antal aktiva hockeyskolan 12 st

U15, Division 1A Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Bålsta HC 107 53

2 Almtuna IS 24 36

3 Enköping 12 36

4 Wings HC 10 29

5 Gimo IF -26 27

6 VIK Västerås -17 24

7 Tierps HK -51 18

8 Rimbo/Hallsta -59 17

DAM, Rekreation DIV 1
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Trångsunds IF 2 5 8

2 Lidingö/Brinken 2 8

3 Huddinge IK 0 8

4 Rimbo/Mariehamn -2 7

5 Solna Hockey -5 5
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Rimbo IF Ishockey kan snart lägga en 
mycket framgångsrik sportslig säsong 
bakom sig. A-laget tog sig till kvalserien till 
hockeyettan. Vi fick se ett B-lag och Dam-
lag startas. Samarbetet med Hallsta IK har 
varit en stor framgång för våra ungdoms-
lag.

Vi gick in i säsongen med målsättningen 
att locka fler aktiva till vår verksamet, samt 
att nå ett resultat i balans. Sett till siffrorna 
är båda målen är uppnådda, även om det 
har visat sig vara fortsatt svårt att locka 
allt fler barn att börja med ishockey, det 
märks om inte annat på Hockeyskolan som 
vi hade ovanligt svårt att hålla i liv den här 
säsongen.

I rekryteringen ligger vår främsta utmaning 
den kommande säsongen, att få fler barn 
och ungdomar att pröva på ishockey. Vi tror 
dock att samarbetet med Hallsta IK kan 
vara början på en ny framgånsrik period för 
ishockeyn i Roslagen. På sikt kan nog en 
hockeyallians mellan Rimbo, Hallsta och 
Norrtälje IK vara den rätta vägen att gå.

Ekonomiskt blev det ett godkänt år, med 
ett plusresultat på 42 000 kronor. Vi ser 
ändå att det kommer bli ännu viktigare 
med en strikt ekonomisk styrning i framti-
den då det kommande året kan komma att 

innebära fler lag i spel, men med ungefär 
lika många aktiva. Vi måste fortsätta att 
hitta intäktsbringande aktiviteter för att 
säkra en ekonomiskt stabil grund i framti-
den.
 
Under året har vi återupplivat den ”Blå 
tråden”, ett gemensamt föreningsdoku-
ment som ska skapa en bättre samsyn 
inom verksamheten med policys, riktlinjer 
och en stabil värdegrund. Ledorden för vår 
verksamhet ska vara ”Glädje och utveck-
ling”, vilket är en bra grund för fortsätta 
växa. Vår absoluta målsättning är att alla 
som engagerar sig i vår förening ska känna 
sig uppskattade och betydelsefulla. Arbetet 
med att implementera dokumentet i vår 
verksamhet kommer att inledas under 
våren där vi kommer att lägga ett allt större 
fokus på att utveckla vår ungdomsverk-
samhet.
 
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 våra framgångar.

GLÄDJE BRA GRUND
FÖR FORTSATT UVECKLING 

Rimbo den 31 mars 2016

 

     Peter Hagbergh                    Jörgen Örneholm

 Ann-Louise Kennehag  Pia Gillsberg Alexander Modenius


