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Nu är halva säsongen till ända och vi 

närmar oss julledigheten. De flesta lag har 

tackat för säsongen så här långt och 

önskat varandra god jul och gott nytt år.  

Det har varit en härlig säsong så långt 

tycker jag. Egentligen inte så mycket 

annorlunda än en ”ordinarie säsong” för 

några år sedan, men för oss i år har ändå 

säsongen varit speciell. Att få utöva sin 

sport som man tänkt, fullt ut, utan 

restriktioner i match- och träningar det 

tog man lite för givet tidigare, det är speciellt att få göra det nu igen.  

Jag är glad när jag summerar, vi har planerat, kunnat komma till träningarna som tänkt, tränat, 

anmält matchspel, tävlingar och Cuper och kunnat tävla som vi har velat göra. Det har fungerat.  

Att få möta barn, ungdomar, juniorer och seniorer. Glädjen i spelet, gemenskapen, kamratskapet, 

laget, ledarna, matcherna, föräldrarna och allt det ihärdiga arbetet på och utanför plan, inför och 

efter, förberedelser och avslut.  

Det fungerar enbart när vi är många som 

hjälps åt. Inte bara ledare utan även 

föräldrar runt lagen som stöttar och 

hjälper. Några tar klivet in i Styrelsen för att 

bidra till att utveckla vår verksamhet, andra 

utvecklas till nya eller ytterligare ledare i 

våra lag. Här behövs det en kontinuerlig 

påfyllning för behov finns.  

Följer vi vår utvecklingsresa enligt vår 

utvecklingsmodell så utgår den nederst från 

stammen i vårt utvecklingsträd. Det börjar 

med rörelseglädje, och utveckling av 

motoriken i kombination med förståelse för sig själv i gruppen, struktur och kamratskap, Människan. 

Sedan lär man sig att träna, till att utveckla träningen mer och mer och når Atleten. Efter det går man 

vidare till steget att träna för att tävla och sedan träna för att vinna, att utvecklas vidare med fokus 

på själva innebandyn och kunna elitsatsa – Innebandyspelaren. Så småningom kommer man till 

steget att träna för att må bra, då tävlingarna kanske inte är så viktiga längre. En resa från barn till 

senior.  

Och runt detta ligger hela tiden vår värdegrund, ”kronan” i trädet: 

• Alla är välkomna  

• Följer föreningens policys och riktlinjer  

• Respekterar varandra (allas lika värde, tar avstånd från all form av diskriminering, främja lika 
rättigheter och möjligheter)  

• Alltid sportsliga (mot motståndare, medspelare, ledare, funktionärer och publik) 

• Ökad mångfald och jämställdhet (främjar en miljö som är öppen och inkluderande) 
 

 Sch…en hemlis.. vet du att                    

Tomten är innebandyspelare 



Jag vill med det också slå ett slag för vårt arbete 

för Trygga idrottsmiljöer där vi har funktionen 

Spelarombud TIBK spelarombud@tibk.nu på plats 

sedan förra året. Där kan barn och/eller föräldrar 

anonymt eller inte kontakta Spelarombudet för 

dialog, stöd och åtgärder. Så viktigt för trygghet 

på alla sätt, där klimatet ska vara bra, det ska 

kännas bra och tryggt att träna i våra lag och 

vistas i våra anläggningar och mötas likvärdigt av 

våra ansvariga på alla nivåer.  

För att vi ska lyckas med vår utvecklingsresa räcker det inte med att träna våra utövare, det är minst 

lika viktigt, och nu även kravsatt av förbundet att alla ledare ständigt ska utbilda sig. De ska ha en 

grundutbildning för att sedan följa det steget som man är på med laget. Det räcker inte med att 

utveckla bra spelare utan vi måste också utveckla de bästa ledarna.  

Under säsongen så här långt har Styrelsen haft 5 styrelsemöten. Där arbetar vi med verksamheten 

och gör olika initiativ för att ständigt utveckla den. Från operativa frågor kring Ekonomi, Kansli, Lagen 

(barn, ungdom, junior, senior), Marknad, Sportgrupp, Kiosk- och försäljning till Övrigt och strategiska 

frågor. Vi planerar strategidagar för att möta och utveckla verksamheten för att nå målsättningarna.  

I slutet av augusti var jag på förbundsstämma där jag 

tillsammans med Per-Inge Eriksson från styrelsen 

representerade föreningen. Vi hade även rollen som 

valberedning till förbundet. Vi fick under mötet träffa 

Svenska Innebandyförbundets nya generalsekreterare 

Mikael Ahlerup som berättade om arbetet med att 

utveckla verksamheten, att göra innebandyn till en 

idrott för alla, att stärka varumärket och attrahera en större publik. Hans huvudsakliga uppgift blir att 

förverkliga visionsdokument, ”Svensk Innebandy Vill”. En spännande rekrytering där Mikael kommer 

in med riktigt bra erfarenhet, han har bl.a. varit VD för AIK Fotboll, varit del i Koncernledningen på 

TUI Nordic och varit VD för Astrid Lindgrens Värld AB.  

Under början av september var vi på Ordförandeträff för föreningarna i Eskilstuna, denna gång i 

Skjulstahallen. På träffen fanns detta år lokala politiker som representerade alla riksdagspartier, de 

fick berätta om hur de tänkt sig idrottsframtiden i Eskilstuna om de blev valda. Tillsammans med 

Gymnastiken stod vi som värdar och berättade om våra respektive verksamheter i A-hallen 

respektive B-hallen. Jag presenterade Torshälla innebandyklubb och Eskilstuna Innebandycenter (de 

4 innebandyföreningarna i Eskilstuna) som bedriver innebandyverksamhet i Skjulstahallen. Efteråt 

gick vi runt i hallen och presenterade vår verksamhet.  

I slutet av september hade vi kickoff i Skjulstahallen. 

Riktigt bra kickoff med uppvärmning, lek, träning och 

matchspel. Våra herrjuniorer höll i det och gjorde ett 

strålande arbete. De som var med var mycket nöjda 

med dagen.  

Samtidigt som kickoffen hade vi bakluckeloppis på 

Skjulstahallens parkeringsplats där många var med.  

Kunderna strömmade till och det blev riktigt lyckat.  
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Under säsongen har vi haft dialoger med andra föreningar i Eskilstuna för att dela erfarenheter och ta 

del av de goda exemplen. Mycket lärdomar och erfarenhetsdelning som gav bra input och flera saker 

som vi tar med oss i styrelsen och arbetar vidare med under säsongen. Bland föreningarna som vi 

pratade med återfinns Guif, Eskilstuna Basket och United.   

När det gäller våra sponsorer så tappade vi vår huvudsponsor ICA Maxi som väljer att dra ned sin 

sponsringsportfölj och satsa på andra idrotter. Mycket tråkigt tycker vi men arbetar för att hitta en ny 

huvudsponsor. Dialoger har hållits under säsongen men vi har inte kommit i mål. Efter nyår fortsätter 

arbetet. Om någon av våra medlemmar har input eller förslag på föreningssponsorer så mottages de 

hjärtligt.  

Sett till våra lag runt om så går det skapligt i serierna. Det är så här mitt i säsongen lite upp och ned 

men ser oerhört lovande ut för många, inte minst vårt representationslag H2 och våra juniorer. Det 

är inte över förrän det är över. Så vi fortsätter att hålla tummarna för alla våra lag och jag gör ett 

medskick till alla att komma och titta på matcherna. 

Det är stor skillnad på att vara på plats och är så roligt.  

Som ni har sett så startar vi en Träningsgrupp för 
damer 2023. Följ länken för att läsa NYHETEN 
Träningsgrupp damer TIBK 2023 
 
Förutom att det är en av våra strategiska 
målsättningar, att utveckla flick- och daminnebandyn i 
föreningen så har vi sett ett behov av en 
träningsgrupp för damer. Vi slår slag i sak och nästa år 
är det verklighet. Sprid ordet! 
 
Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och tacka våra ledare, tränare, lagledare, styrelsen och Jonas på 
kansliet. Jag ser och vet hur mycket ni sliter och kämpar. Jag tackar er oerhört. Utan er har vi ingen 
verksamhet. Ni betyder så mycket.  
 
Och våra spelare stora som små, föräldrar och alla andra som på något sätt är del av vår verksamhet. 
Stort tack, detta är inget som gör sig självt utan det är genom alla våra gemensamma insatser som vi 
lyckas. Ni är alla en del av detta.  
 
Ta nu vara på er ledighet, ladda batterierna, umgås med nära och kära, ta hand om er och håll er 
friska.  

 

Ta ett ögonblick vid tillfälle under er ledighet och 
reflektera över säsongen som varit hittills. 
 
Vad har varit bra? Vad har varit dåligt?  
 
Skicka mig gärna era tankar så hjälps vi åt att 
förändra och utveckla. Kan vara en rad eller två, 
bättre att få i väg något litet än att låta bli.  
 

Lennart Kisswani 

Ordförande Torshälla Innebandyklubb 

Tel. 070 237 09 39 
lennart.kisswani@tibk.nu 

Reflektion 

Jag önskar er en God Jul 

och Ett Gott Nytt År 
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