
Rimbo IF Ishockey
Verksamhetsberättelse 2017-2018

LINUS JANSSON  Årets poängkung    Årets Forward   Årets MVP
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INTE HELLER DEN här säsongen lyckades A-
laget kvalificera sig till playoff- eller kvalspel 
för division 1. Men det var återigen väldigt 
nära och först i slutomgångarna avgjrodes 
det vilka tre lag som skulle få kvala uppåt. 
Det var framförallt under en period efter jul 
som sjukdomar och skador ställde till det 
för laget som helt enkelt inte räckte till.

För andra året i rad tränades laget av 
Mattias Lundblad. Till sin hjälp hade han 
förre spelaren Niklas Eriksson som förra 
säsongen avslutade sin karriär som spe-
lare – men som glädjande nog tog upp den 
som tränare istället.

Då det inte finns spelare att fylla på med i 
de egna leden så har Rimbo aktivt tvingats 
fylla på med spelare utifrån. Föreningens 
uttalade strategi har varit att värva unga 
spelare, sistaårsjuniorer eller förstaårssenio-
rer, som förhoppningsvis vill stanna i klub-
ben under en längre tid. På så sätt kan vi 
bygga en kontinuetet och forma laget med 
ett uttalat upplägg. 

DEN STRATEGIN har visat sig vara lyckosam. 
För även om den övervägande delen av 
spelartruppen kommer från andra föreningar 
har omsättningen på spelare varit förhållan-
devis låg de senaste säsongerna och av de 
spelare som kommer till Rimbo, väljer de 
flesta att stanna kvar. Länge. Som exem-
pel kan nämnas forwarden Linus Jansson 
från Knivsta som i vinter gjorde sin femte 
säsong i klubben och kunde kröna den 
med att väljas till årets Forward och MVP. 
Dessutom blev han lagets bäste poänggö-
rare med 37 poäng på 35 matcher. 

Samtidigt är vi väldigt glada över att våra 
få ”egna” produkter väljer att fortsätta. 
Tillsammans har spelare som Ted Malmberg 
(bilden), Robin Klaar och Felix Helmér till-
sammans gjort 29 säsonger i Rimbos A-lag. 
Och vi hoppas förstås att det blir många 
fler.

Under året fick vi även se en ”hemvändare” 
i backen Robin Engström som anslöt från 
NIK. Robin har Rimbo som moderklubb. 
Även Rimbofostrade junioren David Wiberg, 
till vardags i Sollentunas juniorverksamhet, 
prövade på seniorspel med Rimbos A-lag 
i vinter.

Inte mindre än 15 spelare ur årets trupp är 
under kontrakt till kommande säsong och 
just nu pågår arbetet med att 
bygga kommande säsongs 
lag. Med allt från spe-
lare, tränare och övriga 
ledare.

INGET KVALSPEL UPPÅT
FÖR FÖRENINGENS A-LAG

TED MALMBERG 
10 säsonger i 
Rimbos A-lag
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FÖR TREDJE ÅRET I RAD har Rimbo haft ett 
B-lag i spel och för tredje året i rad har de 
spelat i division 4. Sportsligt har de haft en 
tuff säsong, men glädjen har det dock inte 
varit något fel på.

Återigen har laget letts av coachen av 
Daniel Beausang. I grundserien placerade 
sig B-laget på en åttonde plats i division 4 
Uppland och fick sedan spela fortsättnings-
serien. Där slutade laget på en sjätteplats 

med sex poäng. Trots den sportsligt något 
tuffa säsongen har det inte varit något pro-
blem med glädjen och engagemanget. 
I B-laget spelar man för att det är kul.

De har också varit aktiva med att bygga 
gemenskap och glädje och har varit väldigt 
aktiva under säsongen med olika arrang-
emang. Allt ifrån att jobba på marknaden, 
innebingon, till att vara med och arrangera 
Däcktjut på Gummiverkstaden.

B-LAGET KÖR VIDARE
MED OFÖRTRUTEN GLÄDJE

DAMLAGET UTVECKLAS och tar stora steg 
framåt. Under sitt tredje år i föreningens 
regi har många spelare gjort stora fram-
steg. 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. 

Under säsongen spelade laget i en rekrea-
tionsserie för damer. Rimbo placerade sig 
på tredje plats med tio segrar och fyra för-
luster. Säsongen avslutades med seger i en 
cup på Åland med lag från både Sverige, 
Åland och Finland. Rimbos damlag vann 
cupen för andra året i rad och siktar till 
kommande säsong på ett tredje guld.

RIMBO HOCKEY DAM 
FORTSÄTTER ATT UVECKLAS
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RIMBO IF, HALLSTA IK OCH NORRTÄLJE IK 
blev i våras Roslagen Hockey. I alla fall på 
juniornivå. Ett historiskt samarbete.

Tidigt i våras insåg vi tre för-
eningar att ingen av oss skulle 
klara av att bedriva en junior-
verksamhet i egen regi. Istäl-
let gick vi ihop med syftet att 
stärka hockeyn i Roslagen, ett 
samarbete som vi på sikt hoppas 
kommer gynna alla tre föreningar 
i ett längre perspektiv.

J18-laget har spelat som ett snedstreckslag  
och spelarna har organisatoriskt tillhört sin 
respektive hemmaförening men spelat under 
namnet Roslagen Hockey med egende-

signade tröjor och en helt ny framtagen 
logotype.

Laget har haft sin bas i Norrtälje av logis-
tiska skäl då flera av spelarna 
går på hockeygymnasiet i Norr-
tälje. Men matcher har spelats i 
samtliga tre föreningars ishallar 
och tränare för laget har varit 
Jesper Blomqvist, Leo Girod och 
Pontus Wettergren.

Även till kommande säsong kom-
mer juniorverksamheten att bedrivas som 
ett snedstreckslag under namnet Roslagen 
Hockey.

ETT LAG – TRE FÖRENINGAR
ROSLAGEN HOCKEY ETT UNIKT SAMARBETE

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 aktiviteter. 
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. 

Ett uppskattat inslag bland Läktarexperterna 
är att de i samband med varje middag får 
besök av A-lagstränarna, som berättar lite 
kort om sina tankar inför matchen och av-
slutningsvis tippar resultatet. Vad vi vet har 
de under säsongen aldrig tippat rätt.

För andra året i rad fick Läktarexperternas 
medlemmar även rösta fram sin favoritspe-
lare: ”Årets Läktarfavorit”. Vinnare i år blev 
målvakten Robin Klaar, som innan sista 

hemmamatchen för säsongen förärades 
med ett diplom, blommor och ett present-
kort av Pär Björkman.

LÄKTAREXPERTERNA
FÖRGYLLER TILLVARON PÅ MATCHERNA

säsongensLÄKTARFAVORIT
Robin Klaar

tilldelas

Rimbo 28 februari 2017

Pär Björkman, Läktarexperterna

2017 - 2018
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Efter flera säsonger av dålig tillväxt på ungdomssidan har trenden 
äntligen vänt. För första gången på mångar år kan vi nu starta nya 
lag där glädje och lust har varit ledorden. 

EFTER FLERA SÄSONGER med en vikande 
tillväxt på ungdomssidan ser det ut som 
att trenden har vänt. För andra året i rad 
ser vi en stor ökning av deltagare på vår 
hockeyskola – där vi har fokuserat mycket 
på glädje och lust. Ledord som genomsy-
rat hela verksamheten. Hockeyskolan har 
tränat två gånger i veckan och framförallt 
har söndagspassen, mitt på dagen varit 
väldigt välbesökta. Möjligheten att träna två 
gånger per vecka har varit uppskattat bland 
föräldrar och barn.

Under hösten delades Hockeyskolan upp 
i två grupper och för första gången på 
flera år bildades ett nytt lag – Team 09-
10 som under säsongen även arrangerat 
tre poolspel i Arkadien som varit mycket 
välbesökta.

Extra roligt är att ökningen av antal flickor 
som vill pröva på ishockey ökar. Till kom-
mande säsong kommer vi därför att starta 
ett flicklag, vilket saknas i Roslagen. Något 
vi tror mycket starkt på och som efterfrå-
gas starkt bland barn och föräldrar.

Vi ser också ett starkt föräldraengage-
mang och har sakta men säkert arbetat in 
föräldrar som ledare, vilket vi tror har varit 
ett framgångsrecept för att kunna skapa 
framgång. Föräldrar vill engagera sig, men 
är till en början naturligt avvaktande.

Vi vill också rikta ett stort tack till de A-
lagspelare som vid ett par tillfällen varit 
med på våra pass med ett beundransvärt 
engagemang. Deras deltagande betyder 
mycket för våra ungdomar.

UNGDOMSSIDAN VÄXER 
GLÄDJE BRA GRUND FÖR UTVECKLING
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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 fru-
kost som börjar serveras redan vid 06-tiden 
på morgonen. Plastpåsar såldes som utan-
för entrén till Idrottsplatsen och återigen 
serverade vi nygräddade pizzor och grillade 
hamburgare på parkeringen utanför ishallen. 
Ett mycket uppskattat och framgångsrikt 
grepp som vi kommer att utveckla framöver.

Rimbogalan
Rimbos B-lag hjälpte till att bygga och riva 
scenen i samband med Rimbogalan. Spelare 
från A-laget skötte garderoben under kväl-
len och natten för sjätte året i rad.

Skridskodisco
Lördagen den 3 mars arrangerade Team 
09 och Hockeyskolan ett mycket välbesökt 
och uppskattat Skridskodisco i Arkadien. 
Arrangemanget lockade drygt 200 betalande 
besökare. 

Bilbingo
Under bilbingon, som han-
teras av fotbollssektionen, 
driver ishockeyn kiosken 
på Skarsjöplan. Samtliga 
A-lagspelare jobbar vid 
minst ett tillfälle varje  
onsdag under sommaren. 

Bingo Lång-
sjöskolan
Ishockeysektionen fortsät-
ter att bedriva innebingo  

i Långsjöskolan under säsongen. Utropare 
är Peter Hagbergh som tillsammans med en 
trogen skara medarbetare varje vecka under 
perioden oktober-april arbetar helt ideellt. 
Spelare från A-lag, B-lag och Damlag är 
med och arbetar som kontrollanter under 
lördagseftermiddagarna.

Rimbo Hockey Golf
För andra året i rad spelades Rimbo 
Hockey Golf Open på Johannesbergs Golf. 
Ett mycket trevligt arrangemang, som kom-
mit för att stanna och som återkommer till 
hösten igen.

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

1 RIMBO IF 27 30

2 Göta Traneberg 13 28

3 Viggbyholm 15 27

4 SK Iron 14 26

5 Bålsta HC 5 24

6 Järfälla HC -11 15

7 Spånga IS IK -16 14

8 Gimo IF -47  4

HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – A-laget, division 2

ALLTVÅAN
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Eskilstuna Linden 31 45

2 Segeltorp 41 44

3 Trångsund 35 44

4 Göta Traneberg 9 34

5 Viggbyholm 18 31

6 RIMBO IF -16 26

7 IFK Tumba -16 24

8 SK Iron -102  4

Poängligan
Nr Namn Pos GP G A TP
77 Jansson, Linus RW 35 23 14 37
9 Juhlin, Joakim RD 33 9 26 35
89 Avegård, Timothy LW 29 15 16 31
21 Eklund, Markus LW 32 15 10 25
17 Björklund, Ludwig LW 15 16 7 23
23 Ripstrand, Simon LD 35 5 18 23
20 Tilefors, Johan LW 35 9 13 22
27 Söderström, Anders RW 34 6 13 19
97 Bengtsberg, William RW 33 4 10 14
10 Helmér, Felix RD 34 1 13 14
8 Lundberg, Jonathan RW 20 6 8 14
55 Beatty, Johan LW 11 4 8 12
18 Sjöholm, Joakim CE 34 5 7 12
14 Norén, Joel LD 29 3 7 10
15 Pettersson, Karl RD 33 3 7 10
12 Öhrvall, Erik RW 24 4 3 7
5 Malmberg, Ted LW 31 1 6 7
17 Bond, Joel CE 9 2 5 7
7 Norstedt, Simon LW 13 3 2 5
11 Aronsson, Jacob LD 4 1 2 3
22 Pettersson, Gustaf RW 19 2 1 3
16 Wiberg, David LW 4 1 1 2
13 Askhag, Fredrik LD 24 0 2 2
92 Eriksson, Niklas CE 2 0 1 1
7 Engström, Robin LD 9 0 1 1
24 Sundström, Pontus LD 2 0 0 0
19 Stjärnvind, Bob RW 9 0 0 0
6 Stridlund, Philip RD 21 0 0 0

Utmärkelser
Säsongen 17-18

Årets Poängkung: Linus Jansson
Årets Forward: Linus Jansson
Årets Back: Simon Ripstrand
Årets Framsteg: Robin Klaar
Årets Rimbohjärta: Joakim  
Sjöholm
Årets MVP (framröstad av spe-
larna): Linus Jansson

På den årliga avslutningsmiddagen förä-
rades årets pristagare med varsitt diplom.
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DIVISION 4 UPPLAND
RANK LAG +/ – POÄNG

1 Tierps HK 37 24

2 Hallsta IK 33 20

3 SHK Hockey 34 19

4 CCCP Hockey 23 12

5 Gästrike-Hälsinge 7 12

6 Wattholma IF -14 9

7 IFK Mariehamn -39 3

8 RIMBO IF -27 3

9 Östhammars SK -54 3

HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – B-lag, Damlag

DIV 4 UPPLAND FORTS.
RANK LAG +/ – POÄNG

1 CCCP Hockey 53 29

2 SHK Hockey 42 25

3 Gästrike-Hälsinge 11 22

4 Östhammars SK -25 13

5 IFK Mariehamn -11 7

6 RIMBO IF -22 6

7 Wattholma IF -48 6

ANTAL AKTIVA SPELARE
Säsongen avslutades med totalt 135 aktiva 
spelare, en ökning jämfört med föregående år 
med totalt 16 spelare. Den främsta ökningen 
svarade de två yngsta grupperna för, Team 
09 och Hockeyskolan. Totalt under säsongen 
har 139 spelare varit aktiva i våra lag, men 
några har slutat eller bytt till annnan förening.

7 5 5 5 6 6 6

149

92
108

94

120 119
135

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Utveckling antal lag och spelare

Antal lag Antal aktiva

DAMER, STHLM NORD
RANK LAG +/ – POÄNG

1 SKÅ IK 28 23

2 Ekerö IK 61 20

3 RIMBO IF 22 20

4 IFK Mariehamn -1 15

5 Trångsund Nord 0 13

6 Lidingö/Brinken -13 12

7 Solna SK -29 5

8 Sollentuna HC -68 2

Antal aktiva/lag 17-18 16-17

A-lag 25 st 24 st 

B-lag 18 st 24 st 

Damlag 19 st 30 st 

Rekration 18 st –

Team 09 25 st –

Hockeyskolan 30 st 22 st

Antal kvinnor 31 st

Antal män 108 st

Antal ledare 17 st
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RIMBO IF ISHOCKEY lägger ytterligare en 
framgångsrik sportslig säsong bakom sig. 
A-laget lyckades visserligen inte ta sig till 
kvalserien till hockeyettan, men säkrade 
ändå sin plats i division 2 tidigt genom att 
innan jul kvalificera sig till Alltvåan.

Såväl B-laget som Damlaget fortsätter att 
hålla sin verksamhet vid liv. Damlaget av-
slutar sin säsong genom att genomföra en 
egen cup på Arkadien i slutet av april.

PÅ JUNIORSIDAN så startade samarbetet 
mellan Rimbo, Norrtälje och Hallstavik. 
Snedstreckslaget spelar under namnet 
Roslagen Hockey. Månadsvisa möten hålls 
mellan föreningarna där vi arbetar för att 
utveckla verksamheten.

Träningar för laget bedrivs i Norrtälje men 
seriematcher har spelats i alla föreningars 
ishallar. Juniorverksamheten avslutar sin 
säsong genom att genomföra en cup i 
Arkadien som arrangeras av Rimbo Hockey 
helgen 6-8 april med lag från Karlskoga i 
väster till Östersund i Norr.

SÄSONGENS STORA GLÄDJEÄMNE är att vi 
har en sett en stark utveckling på ung-
domssidan. Efter många tröga år har vi 
äntligen startat upp ett ungdomslag – Team 
09 som idag består av 25 aktiva hock-
eyspelare, samtidigt som vi har en stor 
anslutning av nya barn till vår hockeyskola  
som kommer att bilda ännu ett nytt lag 
2018–2019.

UNGDOMSVERKSAMHETEN ser styrelsen 
som en av de viktigaste frågorna att jobba 
vidare med, samt behålla denna uppåtgå-
ende trend.

Vi har även samarbetat med Upplands 
idrottsförbund genom att fritidsverksamhe-
ten på Viby friskola och Långsjöskolan har 
provat på ishockey under ett par veckor i 
var.

EKONOMISKT blev det återigen ett posi-
tivt resultat, med ett plusresultat på drygt 
43.000 kronor. Det kommer även under 
kommande år vara viktigt att fortsätta arbe-
tet med att behålla och få in nya sponso-
rer. Med en god ekonomi kan vi fortsätta 
hålla låga spelaravgifter, för framförallt våra 
nystartade lag som är vår framtid. 

Styrelsen måste även utveckla fler nya ak-
tiviteter som ger intäkter till vår verksamhet 
samt fortsätta att marknadsföra ishockeyn 
i Rimbo. 

AVSLUTNINGSVIS vill vi i styrelsen rikta ett 
stort tack till ledare, spelare, funktionärer, 
föräldrar och alla andra som under sä-
songen 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 
förutsättningar som vår anläggning erbjuder. 
Alla dessa ideellt arbetande entusiaster ut-
gör grunden för våra ungdomars glädje och 
sportsliga framgångar.

FRAMGÅNGSRIK SÄSONG
MED GLÄDJANDE TILLVÄXT PÅ UNGDOMSSIDAN 

Rimbo den 26 mars 2018
Rimbo IF Ishockey styrelse


