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A-LAGET LYCKADES INTE upprepa fjolårets 
succé med kval till division ett. Däremot 
blev laget tidigt klart för Alltvåan och säk-
rade därmed ytterligare spel i division 2 till 
kommande säsong.

Under ledning av nye tränaren, tillika 
förre backen, Mattias Lundblad, fortsatte 
laget  att arbeta vidare på den grund 
Christer Vesterlund lade under sin tid i 
Rimbo. Målsättningen inför säsongen 
var att fortsätta värva ungt med spelare 
från närliggande föreningar. Något som 
återigen visade sig vara svårt, då de flesta 
division 1-klubbar tidigt gjorde klart med 
sina juniorer.

Däremot inleddes ett samarbete med Val-
lentuna på seniorsidan, med vars hjälp vi 
under en period fick låna fyra spelare till 
vårt A-lag. Ett samarbete som i vår ska 
utvärderas och sedan tas en förnyad 
diskussion kring.

Alltvåan blev en tuffare utmaningn den 
här säsongen jämfört med förra året. Ett 
stort antal skador och sjukdomar var en 
stark bidragande orsak till att Rimbo inte 
lyckades ta sig till kvar. Under en period 
var inte mindre än nio (!) spelare sjuka 
samtidigt.

Redan nu har arbetet med kommande 
säsongs trupp inletts. Diskussioner förs 
med tränaren Mattias Lundblad om 
en förlängning och samtal förs med 
samtliga spelare samtidigt som lagled-
ningen ser över hur och med vad laget 
bör förstärkas.

TROTJÄNARE SLUTAR Efter 501 
matcher, 150 mål och 250 
assist har forwarden och 
Rimbo-ikonen Niklas Eriks-
son hängt upp skridskorna 

för gott. Det går inte att sätta värde på Nik-
las betydelse för laget och föreningen med 
en karriär som spänner över 16 säsonger i 
en och samma klubb. Redan som 18-åring 
debuterade Niklas i A-laget och därefter va-
rit föreningen trogen. En hyllningsceremoni 
i Niklas ära planeras till hösten.

Kanske blir nummer 92 det första num-
mer som kommer att hissas upp i Arkadi-
enhallens tak och aldrig mer bäras aven en 
spelare i föreningen.

FORTSATT FRAMGÅNG
FÖR FÖRENINGENS A-LAG



3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-2017

ÅR TVÅ BLIR TILL ÅR TRE för Rimbos B-lag 
som även under det här spelåret blev en 
stor framgång. Sportsligt lyckades inte 
laget ta sig till Allfyran, men de har ändå 
tagit stora steg i sin utveckling och är ett 
levande bevis på hur rolig breddidrott kan 
vara.

Under ledning av coachen Daniel Beau-
sang ökade laget på sin träningsdos och 
blev mer ett ”lag” den här säsongen än ett 

rekreationslag. De har också varit aktiva 
med att bygga gemenskap och glädje och 
har varit väldigt aktiva under säsongen 
med olika arrangemang. Allt ifrån att jobba 
på marknaden, innebingon, till Däcktjut på 
Gummiverkstaden.

I grundserien placerade sig Rimbo på en 
sjätteplats och i fortsättningsfyran slutade 
laget femma med 14 poäng. 

B-LAGET KÖR VIDARE 
MED OFÖRTRUTEN GLÄDJE

DAMLAGET UTVECKLAS och växer. Under 
sitt andra år i föreningens regi har antalet 
spelare blivit fler. Ett lag där alla – oavsett 
ålder och kunskap – är välkomna. Och 
utvecklingen går framåt. Nya spelare som 
testar på stannar gärna och blir kvar för att 
de är så fantastiskt roligt.

Laget spelade under säsongen i en så 
kallad rekreationsserie för damer, division 
ett. Rimbo placerade sig på fjärde plats 
med sex segrar, två oavgjorda och sex 
förluster. Säsongen avslutades med seger 
i en cup på Åland med lag från både Sve-
rige, Åland och Finland.

RIMBO HOCKEY DAM 
TAR STORA STEG FRAMÅT
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SAMARBETET MELLAN RIMBO/HALLSTA 
forsatte även den gångna säsongen. En 
förutsättning för att de båda föreningarna 
skulle kunna fortsätta bedriva en seriös 
verksamhet. 

Rimbo IF har haft två ungdomslag i 
seriespel, U16/U15 och U14. U16-laget 
har under säsongen spelat i dubbla serier 
för att få fler matcher (totalt blev det 38 
seriematcher). Något som varit en logistisk 
utmaning, men enormt utvecklande för 
spelarna i ett lag där hälften av spelarna 
kommer från Rimbo och den andra hälften 
från Hallstavik. Laget har varit ett bra bevis 

på att det går att samarbeta med andra 
föreningar om bara viljan finns där. 

U14 har även det bedrivits som ett sned-
streckslag, men består till större delen av 
spelare från Rimbo och har vid behov lånat 
in spelare från Hallstavik.

Till kommande säsong kommer junior- 
och A-pojkverksamheten att bedrivas i 
samarbete mellan tre föreningar: Rimbo, 
Hallstavik och Norrtälje. 

U14-laget kommer också att se över 
olika former för samarbete med någon 
av våra närliggande klubbar för att kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet.

FORTSATT SAMARBETE
MED HALLSTA IK PÅ UNGDOMSSIDAN

ÄNTLIGEN VÄXER HOCKEYSKOLAN Efter 
några tuffa år har äntligen hockeyskolan 
tagit fart. Mellan 20-25 barn har varje 
söndag fyllt Arkadien för att pröva på 
den fantastiska sporten ishockey. Och till 
skillnad från tidigare år har antalet med-
lemmar varit konstakt och till och med ökat 
under säsongen. 

Redan nu är det klart att årets hockey-
skoletrupp blir ett ”lag” nästa säsong som 
kommer att spela i Björnligan, samtidigt 
som vi kommer att fortsätta vår satsning 
på Tre Kronors Hockeyskola i samarbete 
med förbundet med förhoppningsvis ännu 
fler barn i olika åldrar..

HOCKEYSKOLAN
VÄXER OCH LOVAR GOTT INFÖR FRAMTIDEN
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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 och tyvärr fick vi 
inte en enda hemmamatch på fredagar i 
Alltvåan efter jul, så det där riktiga ”tryck-
et” som bara Läktarexperterna kan skapa 
uteblev. 

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 Läktarexperternas 
medlemmar även rösta fram sin favorit-
spelare: ”Årets Läktarfavorit”. Vinnare i år 
blev publikfavoriten Timothy Avegård, som 
innan sista hemmamatchen för säsongen 
förärades med ett diplom, blommor och ett 
presentkort av Pär Björkman.

LÄKTAREXPERTERNA
FÖRGYLLER TILLVARON PÅ MATCHERNA
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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:

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 sålde nygräddade pizzor 
på parkeringen utanför ishallen. Ett mycket 
uppskattat och framgångsrikt grepp som 
vi kommer att utveckla kommande mark-
nad.

Rimbogalan
Rimbos B-lag hjälpte till att bygga och riva 
scenen i samband med Rimbogalan. Spe-
lare från A-laget skötte garderoben under 
kvällen och natten för femte året i rad.

Rimbocupen
Helgen 31/3 – 2/4 spelas Rimbo Cup för 
U16-spelare, med lag från hela Sverige. 
Cupen har blivit ett säkert vårtecken i 
Rimbo och kommer i år att bidra drygt 130 
spelare som övernattar och äter i våra 
lokaler. Ett ypperligt tillfälle att 
visa upp vår anläggning för lag 
utanför orten.

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

Bingo Långsjöskolan
Ishockeysektionen fortsätter att bedriva 
innebingo i Långsjöskolan under säsongen. 
Utropare är Peter Hagbergh som tillsam-
mans med en trogen skara medarbetare 
varje vecka under perioden oktober-maj 
arbetar helt ideellt. Våra aktiva, såväl 
spelare som föräldrar, är med och arbetar 
som kontrollanter under lördagseftermid-
dagarna.

Rimbo Hockey Golf
I höstas premiärspelades tidernas första 
Rimbo Hockey Golf Open på Johannes-
bergs Golf i strålande solsken. Ett mycket 
trevligt arrangemang, som kommit för att 
stanna.

Joe Labero – Norrtälje
Spelare ur Rimbos A-lag hjälpte till att 
agera entré- och läktarvärdar under Joe 
Laberos föreställning i Norrtälje i mars.

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

1 Bålsta HC 12  28

2 Rimbo IF 20 26

3 Göta Traneberg 9 21

4 Viggbyholms IK 5 20

5 SK Iron Hockey -5 17

6 Lidingö Vikings HC -10 9

7 Spånga IS IK -31 5

HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – A-laget, division 2

Målvaktsspelet
Martin Olsson tvåa i målvaktslisgan med 1.82 GAA 
och 93.86 i SVS% på 12 matcher.

Poängligan grundserien
1. Joakim Juhlin, 17 poäng (5 mål+12 assists) 
2. Timothy Avegård, 16 poäng (6 mål+10 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.)

B-lag, Division 4 Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 HC Liljan 47 24

2 Skärplinge Hållnäs 27 21

3 Östhammars SK 22 18

4 SK Iron 2 14 18

5 Gästrike-Hälsinge 9 9

6 Rimbo IF  -5 9

7 Wattholma IF -12 9

8 Hallsta IK -47 3

9 Gimo IF HC -47 3 

B-lag, Fortsättningsfyran
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Gästrike-Hälsinge 28 31

2 SK Iron 2 47 28

3 Skärplinge Hållnäs 44 28

4 Hallsta IK -7 16

5 Rimbo IF -5 14

6 Wattholma IF -38 6

7 Gimo IF HC -69 3

SPORTEN I PUNKTER – Övriga lag
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U16, Division 1 Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Wings HC 53 36

2 Almtuna IS 32 32

3 Skärplinge -2 25

4 Åker/Strängnäs 4 24

5 Enköpings SK -6 14

6 Rimbo/Hallsta -19 13

7 Gimo IF HC -26 13

8 VIK Västerås -36 4

HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – Övriga lag

U15, Division 1 Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Norrtälje IK 69 56

2 Rimbo/Hallsta 60 49

3 Gimo IF HC 52 49

4 Almtuna IS 81 42

5 Wings HC 16 40

6 SK Iron -43 23

7 IFK Mariehamn -66 21

8 Tierps SK -68 21

9 Enköpings SK -101 12

U14 Röd Serie, Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 SK Iron 27 28

2 Tierps HK 23 23

3 Rimbo/Hallsta 16 16

4 Enköpings SK 1 13 13

5 Gimo IF  6 6

Antal aktiva spelare
Säsongen avslutades med totalt 119 aktiva spe-
lare, inästan identiskt med föregående säsong 
(120 st).

Antal aktiva A-lag 24 st 

Antal aktiva B-lag 24 st 

Antal aktiva damlag 30 st 

Antal aktiva U16 17 st 

Antal aktiva U14 12 st 

Antal aktiva hockeyskolan 22 st

DAM, Rekreation DIV 1
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Huddinge IK 82 28

2 Lidingö/Brinken 57 20

3 Värmdö HC -6 14

4 Rimbo IF -19 14

5 Solna SK 6 13

6 IFK Mariehamn -24 13

7 Trångsunds IF 2 -16 7

8 Sollentuna HC -80 0

U15, Division 1 Uppland
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Wings HC 59 23

2 Bålsta HC 42 23

3 Almtuna IS 25 20

4 VIK Västerås 11 15

5 Enköpings SK 2 3 15

6 TIerps HK -4 12

7 Gimo IF HC -20 7

8 SK Iron -26 7

9 Enköpings SK 1 -37 6

10 Rimbo/Hallsta -53 3
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Rimbo IF Ishockey kan om bara några 
dagar lägga ytterligare en framgångsrik 
sportslig säsong bakom sig. A-laget lycka-
des visserligen inte återupprepa fjolårets 
succé genom att ta sig till kvalserien till 
hockeyettan, men säkrade ändå sin plats i 
division 2 tidigt genom att kvalificera sig till 
Alltvåan. 

Såväl B-laget som Damlaget lyckades 
fortsätta hålla sin verksamhet vid liv, 
dessutom med en positiv utveckling där 
framförallt fler aktiva spelare anslöt till 
damlaget..

Vi gick in i säsongen med målsättningen 
att locka fler aktiva till vår verksamet, samt 
att nå ett resultat i balans. För våra båda 
ungdomslag har antalet spelare minskat 
något, på grund av naturliga avhopp. 
Däremot har Hockeyskolan fått ett rejält 
uppsving med allt fler aktiva jämfört med 
tidigare år.

Styrelsen måste fortsätta att arbeta hårt 
för att få fler barn och ungdomar att pröva 
på ishockey och framför allt hålla befintlig 
verksamhet vid liv. 

Spännande är det Roslagssamarbete 
som under våren sjösattes, där Rimbo, 
Hallsta och Norrtälje kommer att bedriva 
junior- och A-pojksverksamhet i gemen-

sam regi under namnet Roslagen Hockey. 
Det samarbetet kommer att kräva en stor 
ödmjukhet från samtliga föreningar, men 
har samtidigt alla förutsättningar för att 
bli något väldigt framgångsrikt. Vi tror att 
detta samarbete på sikt kan gynna samt-
liga föreningars egen verksamhet, men där 
vi ser att juniorverksamheten alltid kom-
mer att bedrivas gemensamt.  

Ekonomiskt blev det ett godkänt år, med 
ett plusresultat på drygt 82 000 kronor. 
Det kommer att vara ännu viktigare med 
en fortsatt strikt ekonomisk styrning i fram-
tiden då vi strävar eftera att ha så låga av-
gifter som möljigt, för att ishockey inte ska 
upplevas som en alltför dyr idrott. Vi måste 
också fortsätta att hitta intäktsbringande 
aktiviteter för att säkra en ekonomiskt 
stabil grund i framtiden med ett ökat eget 
kapital.
  
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.

FOKUS PÅ GRUNDEN
NU BYGGER VI NYTT UNDERIFRÅN 

Rimbo den 23 mars 2017

 

     Peter Hagbergh                    Jörgen Örneholm

 Ann-Louise Kennehag      Stefan Andersson Alexander Modenius
 

Johan Dageryd


