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Förvaltningsberättelse 
 

Verksamhetens art och inriktning 

IBK Hallsta är en innebandyförening som tillhör Västmanlands Innebandyförbund. 

 

Syftet med föreningsverksamheten är att erbjuda en bred föreningsverksamhet genom 

innebandy. Här ryms hela den breda tävlingsidrotten på distriktsnivå tillsammans med 

motionsidrotten utan tävlingsinslag. Hälsa och gemenskap är de dominerande motiven 

för verksamheten, även om prestation och tävlingsresultat ska ingå som sporre. 

  

Det är vår ambition att medverka till att utveckla ett bra samhälle där respekt till andra 

individer främjas oavsett ålder, kön eller etnisk bakgrund. Genom vår verksamhet vill 

vi bidra till Hallstahammars utveckling och skapa en värdefull identifikation med 

närområdet. För att säkerställa en meningsfull fritid med både spänning och 

upplevelser för kommunens innevånare och näringsliv ska vi inom IBK Hallsta tidigt 

fånga upp intresserade ungdomar i skolan för spel och träning, satsa nationellt på 

serielag både för damer och herrar samt arrangera poolspel, seriespel och utbildningar.  

 

Verksamheten ska bedrivas för alla i åldrar med träning och spel, för tränare och 

ledare inom idrott och näringsliv, för publik bestående av företag och organisationer 

som vill förknippas med en modern, ungdomlig verksamhet samt givetvis syskon, 

föräldrar samt mor och farföräldrar.  

 

Vår framgång skapas genom att med ett starkt personligt engagemang låta alla 

spelare, ledare och funktionärer delta och utvecklas utifrån sina personliga 

förutsättningar som ger publiken en möjlighet till egna igenkännanden med 

kopplingar till både hopp och förtvivlan. 

 

IBK Hallsta ambition i denna verksamhet är att ge organisationer och företag 

möjlighet att synas och påverka nuvarande och kommande generationers 

kulturuppbyggnad i form av rätt & fel, hjältar och antihjältar. Detta gör IBK Hallsta 

till en av Hallstahammars största ungdomsföreningar i vår tid vilket bevisas av det 

höga medlemsantalet, de sportsliga framgångarna och det stora publikintresset! 
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Viktiga externa faktorer som påverkar föreningen 

Några viktiga faktorer som påverkar vår föreningsverksamhet är framförallt samarbetet 

med Hallstahammars kommun avseende hyra av lokaler/hallar och vårt stora behov 

utav ytterligare en hall för inomhusidrotten vintertid. Här finns en stor brist som måste 

rättas till om ungdomsidrotten under vintertid ska kunna fortsätta att fungera och 

växa. Under året har Hallstahammars kommun påbörjat en omläggning av golv i både 

sporthallen och i Kantzowska så att innebandyträning bättre kan bedrivas. Detta är 

mycket glädjande. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter 

dess slut 

Representationslaget vann sin division 2-serie och gick till kvalspel. Det resulterade i 

ett dubbelmöte mot ett lag från Uppsala och efter Sudden Death i returmötet blev det 

avancemang till div 1 för vårt representationslag!  

 

Medlemsantalet för ungdomarna har ökat från föregående år med 26% och vi har 

startat 2 nya ungdomslag under säsongen. 

Medlemmar 

Föreningen har idag 318 st medlemmar varav 215 st av dessa är ungdomar under 18 år. 

Antalet nya medlemmar detta verksamhetsår har ökat med 68 st. En medlemsökning 

på 21 %. 

 

Under säsongen så har vi grundutbildat tretton ungdomsledare och genomfört en 

domarutbildning åt föreningsdomare. 

Resultat och ställning 

Ett stort skäl till att förenings inkomster ökat denna säsong ska tillföras att 

redovisningen och bokföringen av närvaron väsentligt förbättrats genom att samtliga 

lag nu använder laget.se som redovisningsverktyg. Till detta har också tillkommit att 

alla deltagar- och medlemsavgifter hanteras genom fakturering vilket även det 

väsentligt förbättrat inkomstsidan. Styrelsen kunde därmed under säsongen ta beslutet 

att samtliga ledare kunde erhålla en overall kostnadsfritt. 

 

Föreningens negativa resultat bottnar i att Serieanmälan för div 1 erlades i maj 2016 

vilket belastade innevarande års budget trots att detta är en kostnad för nästkommande 

säsong. Denna utgift var ej budgeterad på innevarande års budget. 
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Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i 

sammandrag: 

Nettoomsättning 

Under säsongen så har förening haft intäkter på totalt 617 472:- och kostnaderna har 

uppgått till 624 749:- vilket medfört att föreningen gjort en förlust på 7 277: - 

 

Offentligrättsliga bidrag 

Av inkomsterna så har det kommunala bidraget varit 45 510: -, det statliga bidraget 98 

658: - samt medlemsavgifterna 2 750: -.  

 

Årets resultat 

Föreningens resultat för säsongen 2015-2016 är – 7 277: - 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkning. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 
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Verksamhetsberättelse 
 

Lag: Seniorerna H 2 + H 4 

 

Statistik H2 

Herrar div2 har haft 119st sammankomster under perioden 150801-160630, i form 

av träningar och matcher under säsongen. 

Antalet spelare har varit ca 30st. 

 

Ledare för herr div2 under säsongen 2015/2016 har varit Patrik ”Hellis” Hellström 

och Linus Fredheim. Materialförvaltare har varit Sten Åke Sahlberg och Greger 

Lilja. Laget har även haft stor hjälp av Niklas Lind. 

 

Seriespelet resulterade i 13 vinster 3 oavgjorda och 2 förluster. Detta gav IBK 

Hallsta seriesegern även säsongen 2015/2016. Poängkung under seriespelet blev 

Henrik Aho med 18 spelade matcher, 14 mål 32 assist och 46 poäng. 

 

Laget kvalificerade sig för spel av kval till div1 mot Björklinge BK från Uppsala, 

och i två spännande matcher, borta 25/3-16 spelade man 5-5 och hemma 2/4-16 7-7 

efter full tid, lyckades man i sudden death avgöra och därmed ta steget upp i 

division 1. 

 

Statistik H4 

Herrar div4 har haft 69st sammankomster under perioden 20150801-20160227, i 

form av träningar och matcher under säsongen. 

Antalet spelare har varit ca 25st. 

 

Ledare för herr div4 under säsongen har varit Ola Johansson och Kaj Kiiskilä. Laget 

har även haft stor hjälp av Miko Salomaa. 

 

Seriespelet resulterade i 8 vinster och 7 förluster. Det räckte till en tredjeplats i 

serien. Poängkung under säsongen blev Mathias Westholm med 14 spelade 

matcher, 33 mål 8 assist och 41 poäng. 
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Lag:  Flickor 00/01 

 
Statistik 

Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen 18st + 4 ledare 

Antal träningar 79 

Antal matcher/poolspel 21st 

Antal övriga aktiviteter 26st 

Totalt antal sammankomster 127st 

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna 1833 st 

Cuper 2st  

 

Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 

Tjejerna ska utvecklas, i gruppen och individuellt, både inom sporten och mentalt. 

Vi ska ha kul tillsammans. Stämningen i laget har varit mycket bra, det är ett härligt gäng 

individer. Vi tycker att utvecklingen har varit positiv på alla plan. 

 

Försäsong 

Vi startade upp träningen i slutet av augusti. Kul att vara igång igen. I mitten av september 

hade vi träningsläger, fre-sön, med många träningspass i Nibblehallen. Övernattning 

tillsammans är en tradition under dessa träningsläger. 

Det är bra att få mycket sammanhängande tid tillsammans, det svetsar samman gruppen. 

Helgen avslutades med grillning av hamburgare, föräldrar och syskon bjöds in. 

 

Matchsäsong 

Vår säsong har varit bra, inställningen hos lagmedlemmarna har varit positiv och de har 

kämpat riktigt bra. Periodvis har vi haft väldigt många sjuka/skadade, men det har gått bra 

trots att det bara har funnits två-tre avbytare vissa matcher. Tjejerna har kämpat mycket bra. 

 

När serien var färdigspelad så var vi på tredje plats. Drygt en och en halv månad efter det 

att sista matchen var färdigspelad så arrangerades det ett slutspel. Vi hade inte möjlighet att 

vara med då, och det var flera lag i vår serie som inte var med. Hoppas att förbundet tänker 

på att göra ett annat upplägg till nästa säsong, i fall de tänker ha slutspel i ungdoms-

klasserna även då. 

 

Cupspel 

I slutet av december var vi med på Storvretacupen i Uppsala, vi bodde på Fyrisskolan. 

Laginsatsen var bra, som vanligt, positiva och glada tjejer. 

  

I början av april var vi med på Örebrocupen. Även då var laginsatsen bra, alla glada och 

positiva. Alla IBK lag bodde på samma skola, men matcherna låg så tight, tidsmässigt, så vi 

hade lite svårt att följa varandra.  Men vi träffades i alla fall i matsalen och i korridorerna. 

Örebrocupen, är som alltid, en mycket välorganiserad cup. 

 

Övrigt 

Sammanhållningen i laget är bra, men det finns inget som inte kan bli bättre ändå. Vi jobbar 

på det. Samarbete och respekt är viktigt. 

 

En del av träningarna under säsongen har vi haft tillsammans med damlaget.  
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Några tjejer har även spelat matcher med damerna i div 3.  

 

Vi har haft sommarträning tillsammans med damlaget. En träning varje vecka i 

Nibblehallen, samt två träningar utomhus, de har kört riktigt hårt. Och det verkar ha 

uppskattats av samtliga. Sommarträningen avslutades med Triathlon. Simning på 

Skantzöbadet, cykling runt i Hallsta för att till slut komma till Motionscentrum där det var 

dags att springa en sväng. Sedan väntade grillade hamburgare. 

 

Varannan lördag har vi frontat på ICA i Hallsta för att jobba ihop pengar till lagkassan. Det 

är några tjejer som gick utbildning till Föreningsdomare, några av dem har provat på 

uppdraget att vara domare, de har klarat det galant. 

 

Vi var med laget till Tele2Arena och tittade på SM-finalerna i Innebandy, vi åkte buss 

tillsammans, en härlig dag. 

 

Ledare 

Pelle Sundqvist, Miko Salomaa, Leena Busch, Stina Sundqvist.  
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Lag: Pojkar 03-04 

 

Statistik  
Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen: 16 st 

Antal träningar: 53 st 

Antal matcher: 18matcher 

Antal övriga aktiviteter: 8 övriga aktiviteter  

Totalt antal sammankomster: 79 

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna: 821 

 

Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 
Lagets målsättning är att alla som vill vara med och träna/spela ska beredas den 

möjligheten och att alla som deltar tycker det är roligt. Träningarna har sedan 

anpassats till spelarnas individuella utveckling och byggts från den utgångspunkten. 

Målsättningen är på lång sikt att försöka få behålla så många som möjligt så länge 

som möjligt. Glädje och kamratskap är viktiga ledord för laget. 

 

Försäsong 

Grabbarna i laget spelar fotboll fram till innebandyn drar igång. Vi ledare väntar in 

avslutningen på fotbollen då kommunen är för liten för att slåss om grabbarnas 

närvaro. All träning är bra träning. 

 

Matchsäsong 
Pojkar 03 har spelat seriespel i klass 04 mot lag från hela länet. Serien har varit 

ojämn med två olika nivåer på lagen. De fyra bästa lagen har varit Pojkar som är 

födda 01/02. I seriespelet slutade vi sjua och är helnöjda med säsongen. Vi gjorde 

82 mål och skrapade ihop 21 poäng  

 

Cupspel 

Pojkarna deltog i Storvreta cupen i Uppsala där vi kom till kvartsfinal och där 

förlorade mot ett Finskt lag på straffar. 

Pojkar 03 spelade Mälarenergi Cup i Västerås i april. Det blev en lyckad 

säsongsavslutning där Killarna tog sig till kvarts final i grupp medel svår. 

 

Övrigt 

Pojkar 03 har jobbat med lite olika arrangemang för att få in pengar till lagkassan. 

Vi har sålt Restaurangchansen, jobbat på ICA och någon förälder har gått in med 

sitt företag som sponsor. 

 

Ledare 
Stefan Lindberg 

Gunnar Zecck 
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Lag: Flickor 04 

 

Statistik  

Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen: 25 st 

Antal träningar: 66 st 

Antal matcher: 24 matcher 

Antal övriga aktiviteter: 10 övriga aktiviteter samt 1 cup, Örebro-cup. 

Totalt antal sammankomster: 97 

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna: 1650 st 

 
Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 

Lagets målsättning är att alla som vill vara med och träna/spela ska beredas den 

möjligheten och att alla som deltar tycker det är roligt. Träningarna har sedan 

anpassats till spelarnas individuella utveckling och byggts från den utgångspunkten. 

Målsättningen är på lång sikt att försöka få behålla så många som möjligt så länge 

som möjligt. Glädje och kamratskap är viktiga ledord för laget. 

 
Försäsong 

De flesta tjejerna spelar fotboll varvid försäsongen startade i smyg för de som inte 

spelar fotboll den 15 september 2015. Vi hade även ett miniläger där vi tränade en 

helg då vi körde två pass. 

 

Matchsäsong 

Flickor 04 har spelat seriespel i klass 03 mot lag från hela länet. Serien har varit 

jämn med bra nivå mellan lagen. I början på säsongen så var det en del lag, 

framförallt de nya som inte spelat seriespel tidigare, som halkade lite efter men ju 

längre säsongen led desto jämnare blev matcherna. I seriespelet slutade vi tvåa en 

poäng efter Arboga och är helnöjda med säsongen. Vi gjorde 53 mål och skrapade 

ihop 33 poäng och hela laget roterade på ett rättvist sätt i matchningen. 

 

Cupspel 

Vi deltog för första gången i en cup, Örebro-cupen, och fick lära oss massor. Inte 

bara på planen, där vi mötte riktigt bra motståndare utan även på sidan av när det 

gäller hur man äter, sover och umgås. Tjejerna var fantastiska och helt underbara att 

åka iväg med och vi hade inte en ända incident som var tråkig. 

 

Övrigt 

Flickor 04 har jobbat med lite olika arrangemang för att få in pengar till lagkassan. 

Vi har sålt kakor, börjat fronta/jobbat på ICA och några föräldrar har fått företag att 

sponsra oss.  

 
Ledare 

Mikael Eriksson, Robert Flöijer, Mika Alamaa, Dan Sundström och Sami Salomaa. 
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Lag: Flickor 05 

 

Statistik  
Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen: 19 st 

Antal träningar: 47 st 

Antal matcher: 28 matcher 

Antal övriga aktiviteter: 4 övriga aktiviteter  

Totalt antal sammankomster: 73 

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna: 997 

 

Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 

En lagom står grupp i samma ålder där alla får spela så mycket innebandy som 

möjligt och utvecklas i sin egen takt. 

 

Försäsong 

Ingen försäsong i denna ålder. De flesta spelar fotboll. 

 

Matchsäsong 

Första säsongen med seriespel. Serien var blandad F03-F05. Trots det spelade 

tjejerna jämnt mot de flesta lag. 

 

Cupspel 
Björkmans bil Cup, Hedemora. 3 matcher. 3 segrar. 

Örebrocupen. 5 matcher. 4 vinster 1 förlust. 

 

Övrigt 

- Sammanhållning och delat ansvar framför allt.  

- Laget fortsätter att samla in pant för att finansiera cuper och material. 

På detta sätt håller vi nere kostnader för både lagföräldrar och 

föreningen. 

Ledare 

Tobias Pettersson 

Janne Erola 

Malin Fransson 
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Lag: Pojkar 06 

 
Lag: Pojkar 06 

Säsong: 2015 / 2016 

Antalet inskrivna spelare vid säsongens slut: 18 

Antal träningar: 49 

Antal träningsmatcher: 5 

Antal poolspel: 4 

 
Säsongen:  

Det har varit en ganska tunn trupp denna säsong med en träningsnärvaro på 

ungefär 12-13 killar i genomsnitt per träning. Några enstaka avhopp och några nya 

spelare har tillkommit. Detta har gjort att bredden i gruppen har blivit större och vi 

fick några svåra matcher från start. Gruppen blev snabbt sammansvetsade och fick 

till ett bra spel och vi avslutade säsongen med vinst i en träningsmatch samt ett 

otroligt poolspel med tre vinster.  

 

Mål för nästa säsong: 

Vårt mål är att få bättre träningsnärvaro för att lyckas spela ihop grabbarna ännu 

mer. Vi kommer att planera in fler matcher och vår förhoppning är att komma iväg 

på en cup. Vi ledare kommer sikta på att utforma vissa träningsövningar i mindre 

grupper, detta för att alla ska få träning på den nivå just de behöver. Vi kommer 

fortsätta med att sträva efter roliga träningar samt en bra gemenskap mellan 

grabbarna. 

 

Ledare 

Carola Ojala 

Thomas Jansson 

Daniel Klingstam 
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Lag: Flickor 06/07 

 

Statistik  
Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen: 21 st 

Antal träningar: 21 st 

Antal matcher: 2 st träningsmatcher och 5 st poolspel 

Antal övriga aktiviteter: 4 st 

Totalt antal sammankomster: 32 st 

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna: 375 st 

 

Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 

Under den här säsongen hade vi som målsättning att få ihop ett lag, spela och lära 

oss innebandy, testa på att spela matcher och ha roligt! Detta har vi verkligen 

lyckats med och framtida målsättningar blir att behålla alla spelare, låta dem 

utvecklas i sin egen takt och framförallt behålla den goda lagandan vi har. 

 

Försäsong 

Då laget startades under hösten 2015 hade vi ingen försäsongsträning. 

 

Matchsäsong 

Vi har under den här säsongen spelat två träningsmatcher och sju poolspel i olika 

delar av länet. Flickorna har utvecklats otroligt mycket och det sista poolspelet 

avslutades med jättefint lagspel. 

 

Cupspel 
Vi har inte deltagit i någon cup denna säsong 

 

Övrigt 

För att bygga upp en lagkassa till framtida cuper, avslutningar mm har vi vid ett 

tillfälle stått i parkens garderob och sålt kryddor för att få in pengar. Vi hittade en 

sponsor som sponsrade varje spelare med en giftfri vattenflaska att ha på träningar 

och matcher 

 

Ledare 

Emma West 
Dan Sundström 
Jimmy Edlund 
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Lag: Pojkar 08-09 

 
 
Statistik  

Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen: 35 st  

 

Antal träningar: 19 st  

Antal matcher: 5 st poolspel  

Antal övriga aktiviteter: 3 st  

Totalt antal sammankomster: 27 st  

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna: 392 st  

 

 

Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 

Vår målsättning denna säsong har varit att alla killar ska få prova på och 

introduceras för innebandy, att de ska få lära sig hantera boll och klubba men 

framförallt ha roligt tillsammans och få leka och röra sig mycket. Vi tycker att vi 

har lyckats bra med detta och många nya killar har kommit till laget under 

säsongen. I dagsläget är vi 33 stycken spelare men för att killarna ska få spela och 

utvecklas mer kommer vi till nästa säsong att dela truppen och göra två lag.   

 

Försäsong 

Vi hade ingen försäsongsträning då barnen är så unga och många spelade fotboll 

under sommaren. 

 

Matchsäsong 

Vi har under den här säsongen spelat fem stycken poolspel i olika delar av länet.  

 

Cupspel 

Vi har inte deltagit i någon cup denna säsong. 

 

Övrigt 

För att bygga upp en lagkassa till framtida cuper, avslutningar mm har vi sålt New 

Body. 

 

Ledare 

Robert West 

Nadja Yliluoma 

Jimmy Robertson 

Tobbe Bertilsson 
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Lag: Flickor 08/09 

 

Statistik  
Antal spelare som totalt har deltagit i lagets verksamhet under säsongen: 25 st 

Antal träningar: 24 st 

Antal matcher: 4 st träningsmatcher och ett poolspel. 

Andra aktiviteter: 2 st 

Totalt antal sammankomster: 30 st 

Totalt antal deltagartillfällen, dvs totalt antal kryss i närvarorapporterna: 345 st 

 

Lagets övergripande målsättning och måluppfyllelse 

Laget har som målsättning haft att träna och träffas en gång/vecka och ha roligt. 

Vårat mål var att gruppen skulle växa i antal genom att sprida till alla kompisar hur 

roligt vi hade tillsammans. Gruppen har under säsongen växt och vi har flera flickor 

födda 2010 som knackar på dörren och vill vara med och träna. Förhoppningen är 

att dessa flickor har ett eget lag att träna med nästa säsong. 

 

Försäsong 

Då laget startades under hösten 2015 hade vi ingen försäsongsträning. 

 

Matchsäsong 

Vi har under den här säsongen spelat fyra träningsmatcher och ett poolspel i olika 

delar av länet. Flickorna har utvecklats otroligt mycket och matcherna har varit 

jämna och bra och på slutet även slutat med segrar. 

 

Cupspel 
Vi har inte deltagit i någon cup denna säsong 

 

Övrigt 

Vi har vid två tillfällen under året haft extraträning i samarbete med HSK 

gymnastik genom Marie Eriksson. Vi har då haft lekar och koordinationsövningar 

till mycket skratt och glädje. Detta har utvecklat sammanhållning jättemycket. 

 

Ledare 

Mikael Eriksson 

Marie Eriksson 

Beate Råkil-Pettersson 

Mikael Johansson 
 


