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1 ORDFÖRANDE HAR ORDET
När 21/22 inleddes trodde vi att vi skulle kunna lägga pandemin bakom oss. Det blev
visserligen så, men det blev mer stegvis mot vad som tänkts, vilket gjorde att föreningen
levde med begränsningar och möjligheter pendlande fram och tillbaka under större delen av
säsongen.
Trots detta så slutade året ändå på topp men fullsatt arena, fysiska möten, arrangemang och
siktet inställt på nästa säsong. Förhoppningsvis nu med Corona i ryggen, redo för nya mål.
Endre IF´s styrelse har under året bestått av Emma Hoffman, Eva Didriksson (vOrdf), Jenny
Sandelin, Magnus Berglund (Kassör), Johan Zillén, Henrik Broén, Rickard Berggren
(Suppleant) och Rickard Wahlin (Ordf).
Styrelsen har under året haft styrelsemöten månadsvis i början av varje månad. Inget
styrelsemöte har ställts in. I genomsnitt har styrelsemötena varit 2 timmar. Rollen som
sekreterare har gått runt bland ledamöterna i styrelsen.
Förutom Kassör, Vice Ordförande och Ordförande har Emma Hoffman fungerat som
kontaktperson mot Sportkommittén, Eva Didriksson som ansvarig för Marknadskommittén,
Johan Zillén som kontaktperson och sammankallande mot Sponsringskommittén. Jenny
Sandelin har jobbat nära ungdomslagen. Nämnda personer har också rapporterat från
respektive kommitté.
Verksamhetsåret inleddes med diskussioner om att anställa en klubbchef med syfte att leda
föreningens dagliga arbete, skapa stabilitet och pålitlighet samt vara en arbetsgivare till
anställda och arvoderade inom föreningen. Tidig höst anlitades LB-karriär för att assistera i
rekryteringen. Annons gick ut nationellt. Ett antal kvalificerade personer inkom med ansökan
från olika delar av landet. Efter noggrant arbete och flertalet intervjuer föll föreningens val på
Karin Wennbo från Göteborg. Karin accepterade, flyttade till Gotland och startade sin
anställning den 15:e februari.
På ungdoms- och breddsidan har vi under säsongen haft lag hela vägen från flickor födda
2015 upp till Utvecklingslag. Gamla och nya ledare har gjort en fantastisk insats under året.
Träningar har genomförts, matcher har spelats, cuper har besökts, klädbeställningar har
koordinerats, m.m, m.m. Dessvärre fanns det inte underlag för två ungdomslag, vilket fick till
följd att U-laget i division 1 fick kasta in handduken strax efter nyår. Men föreningen kommer
igen. Arbetet är långsiktigt.
A-laget presterade väl under säsongen och tog sig hela vägen till semifinal. Kvartsfinalserien
mot Falun går till historien då våra spelare lyckades vända ett 0-2 underläge till vinst 3-2.
Pixbo visade sig sedan övermäktiga i semifinalen och vann med 1-3 i matcher.
Men, Endre IF fortsätter att vara det laget inom daminnebandyn med bäst publiksnitt i
Sverige. Med ett snitt på 508 i publiken på ICA Maxi arena och 2.800 på webben via
Helagotland och Sportexpressen är Endre IF solklart 1:a i SSL Dam och 4:a totalt inom
innebandyn i Sverige.
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För att lyckas med detta krävs det att vi syns. Inför säsongen fanns en tanke runt Marknad
som inte höll. Istället togs kontakt med Johan Lindvall som återigen erbjöd sina tjänster. Vår
närvaro i sociala medier har varit stor och Marknad har lyckats bra med engagemanget. På
Instagram har vi nu 3.160 följare, Facebook 3.497 och Twitter 1.043. Bra siffor att jobba
vidare med.
Men, hjulen snurrar inte av sig självt. Evenemangskommittén har under året fått utstå tvära
kast. Begränsningar i publik, sjukdomsbortfall, covidpass och strul med biljettbokningen har
inte jobbat till vår favör. Trots detta har varje arrangemang anordnats på bästa sätt. Att fylla
arenan mot slutet av säsongen var en laginsats. Stor eloge till Evenemang med Elisabeth
Johansson i spetsen.
Föreningen har representerat på möten och konferenser med Gotlands Innebandyförbund
(GIBF), Politikerträffar Region Gotland, Föreningen Svenska Superligan (FSSL) & Svenska
Superligan (SSL). Några möten digitalt, andra fysiskt.
Föreningen har under året haft ca 500 medlemmar.

/ Rickard Wahlin
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2 A STYRELSE
Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2021/22
Rickard Wahlin
Magnus Berglund
Eva Didriksson
Emma Hoffman
Johan Zillén
Henrik Broén

Ordförande
Kassör
Vice ordförande
Ledamot med fokus sport/elit
Ledamot med fokus sponsring
Ledamot

2 B SUPPLEANTER
Rickard Berggren
Jenny Sandelin
2 C ADJUNGERADE
Kansliansvarig Pia Tillaeus Karlström och från och med februari klubbchef Karin Wennbo och
kommittéer har varit adjungerade vid behov till styrelsen.
2 D REVISORER
Roger Mirchandani och Roland Jacobsson
2 E REVISORSUPPLEANTER
Birgitta Hallgren och Barbro Hallgren
3 MEDLEMMAR
Antal medlemmar vid verksamhetsårets slut - 523 st. varav 391 flickor och 132 pojkar.
Antal redovisade sammankomster för LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) var under kalenderåret
2021 - 684 st.
Medlemsavgiften har för verksamhetsåret varit 400 kr för enskild medlem och 800 kr för
familjemedlemskap.
4 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2021/22 hölls den 15 juni 2022 i Endre bygdegård.
52
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda styrelsemöten.
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6 ORGANISATION

7 FÖRBUND
• Vårt SF (Specialförbund) är Svenska Innebandyförbundet - SIBF
Endre IF har varit representerade på samtliga av Svensk Elitinnebandys och SIBF
anordnade träffar och möten.
•

Vårt SDF (Specialdistriktsförbund) är Gotlands Innebandyförbund - GIBF.
Endre IF har varit representerade i GIBF genom Linda Karlsson ledare i F05 som
deltagare i utvecklingskommittén.

•

Vårt DF (Distriktsförbund) är RF SISU Gotland tidigare Gotlands Idrottsförbund GI.

8 LAGEN
Vi har under säsongen haft 10 lag i gång i vår verksamhet varav 2 seniorlag, 2 juniorlag och
6 flicklag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-laget
U-laget bredd och U-laget elit (bara bredd efter halva säsongen)
JAS-lag (F04-F05)
F06-07
F08-09
F10
F11
F12
F13
F14
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A-laget
Endre IF:s representationslag deltog under säsongen 2021/2022 i Svenska Superligan (SSL)
för 18:e säsongen i följd.
Vi klev in i säsongen med en ny huvudtränare, Bruno Lundberg och med ett i stora delar nytt
lag då några ledande spelare slutade efter säsongen 20/21 och flera nya spelare som anslutit,
däribland fyra spelare på rookiekontrakt. Rookiekontrakten innebar att spelarna fick möjlighet
att träna och spela med A-laget. Vi inledde även under året ett samarbete med Craftstaden i
Allsvenskan som inneburit att vi under säsongen har kunnat skicka spelare till Craftstaden
både till träning och match, vilket har varit nyttigt och lärorikt för våra spelare. Vi har även
haft tre spelare från Craftstaden över på träning hos oss och hela föreningen var med vid
upptaktsturneringen då spelade träningsmatch både mot A och U-Elit. Vi är båda parter
nöjda med samarbetet och det kommer fortsätta även över nästa säsong.
Placeringsmässigt så slutade säsongen över förväntat med en 4e plats i tabellen.
Kvartsfinalserien mot Falun där vi var på hela innebandysveriges läppar var smått magisk. Vi
vänder 0-2 till seger med 3-2 i matcher efter sudden och straff dramatik. I semifinal väntade
starka Pixbo och där tog resan slut. Efter en fin insatts så föll vi med 1-3 i matcher.
Vi är fortsatt starka publikmässigt såväl fysiskt som digitalt där vi har flest åskådare och
tittare bland damlagen i SSL. Publiksnittet under året landade på ca 500 personer under
grundserien och under slutspelet fyllde vi arenan igen.
Under året har Endre representerats Ellen Bäckstedt, Frida Görtz i det svenska A-landslaget
och Tove Sandelin i U19 samt Isabell Gerig i det schweiziska.
Bruno Lundberg har gjort sin första säsong som huvudtränare och ledarstaben har utöver
honom bestått av ytterligare sex ledare i olika roller.

/Sportkommittén

9 UTBILDNING
Föreningen har under verksamhetsåret genom RF SISU Gotland och Svenska Innebandyförbundet utbildat 12 ledare varav 4 Grundutbildning innebandyledare, 3 Steg 1 Blå och
3 steg 1 Grön samt 2 Lekfull träning på grön nivå
Föreningen har under kalenderåret 2021 haft 481 stycken (2020 582 stycken) registrerade
folkbildnings-timmar (utbildning).
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10 ÖVRIG VERKSAMHET
10 A SPORTKOMMITTÉN
Under säsongen 2021/22 bestod Sportkommittén av Pär Gabrielsson (Sportchef och
sammankallande), Emma Hoffman, Lennart Roos, Carin Sjöberg, Magnus Berglund och Elias
Andersson.
Inför säsongen rekryterades ny tränare samt flera nya spelare (se ovan) och arbetet med
truppen har skett löpande under året vilket till exempel resulterade i comebacker av tidigare
Endre-spelare under våren.
10 B EVENEMANGSKOMMITTÉN
Säsongen 2021/22 har evenemangskommittén bestått av Emmy Broman, Elisabeth
Johansson, Anna-Lena Lindby, Åsa Nygren samt Therese Wiklund.
På grund av pandemin har vi denna säsong mestadels arrangerat matcher med ett publikantal
anpassad enligt rådande restriktioner. Från och med mars månad och ända fram till sista
semifinalmatchen kunde vi återigen välkomna publik till en helt öppen arena. Vi lyckades då
fylla Ica Maxi Arena till bredden. Alla sittplatser var fullbokade och även de flesta
ståplatserna. Äntligen kunde vi ha inspring på matcherna, det var lagen från f-14 till f-11 som
hade den uppgiften. Flickorna skötte detta med bravur, då det alltid är väldigt spännande och
nervöst att få vara med sina förebilder och sedan mötas av publikens jubel tillsammans med
dem.
Supporterkiosken som normalt står uppe vid den östra entrén fick även den ge plats åt
stående åskådare sista matcherna och därmed flyttas över till andra sidan tillfälligt. Till den
har vi som mål att alltid ta in någon nytt varje år och i år blev det bland annat isskrapor.
Planering för nya saker är alltid pågående. Vi har även detta år paketerat och skickat
supporterkläder – ända till Brasilien.
Nya hoodies åt samtliga funktionärer köptes in, och med hjälp av sponsorkommittén kom det
också på plats lite loggor från olika företag.
Ett VIP-mingel för de som hade säsongskort kunde genomföras trots pandemi, vilket var
väldigt roligt och uppskattat. Tränaren Bruno L var där och berättade lite under tiden
gästerna bjöds på dricka med tilltugg.
Till jul anordnade evenemangskommittén ett julbord för ledare och funktionärer i föreningen.
Från Endres A-lag kom Terese A och lagkapten Elin R, de berättade om hur de kom till Endre
IF och varför de trivs så bra. Som brukligt levererade Göran N ett klurigt musikquiz med
finfina priser.
Inför och under denna säsong har vi jobbat med inbokningar av matchvärdar. Inte helt enkelt
då vissa matcher fått flyttats fram ett par gånger på grund av sjukdom i lagen. Men tack vare
tålmodiga matchvärdar har det flutit på bra. Vi har mött upp matchvärdarna på plats i arenan
och där varit behjälpliga under matchen. Det nära samarbetet med Johan Lindvall i
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marknadskommittén har fungerat mycket bra när det gäller att visa upp matchvärdarna i våra
sociala medier. Vi har även under denna säsong smittsäkrat arenan för spelare, ledare,
domare och alla funktionärer på bästa möjliga och olika sätt.
Vid ett par tillfällen under säsongen har vi behövt kalla in extra hjälp då arrangemanget på
plats i arenan varit stort, men det finns alltid någon att fråga som gärna ställer upp – och det
är för att Endrehjärtat är stort!
/ Emmy, Elisabeth, Anna-Lena, Åsa och Therese
10 C SPONSORKOMMITTÉN
Sponsorkommittén bestod vid ingången av verksamhetsåret Göran Nährström, Harald
Hoffman, Henrik Norragård, Patrik Klintberg, Erik Hultgren och Johan Zillén. Under våren
2022 tillkom Karin Wennbo (klubbchef) och Josefine Molin.
Sponsorarbetet pågår under hela året, men mer intensivt under våren, och så även detta år.
Arbetet gick bra och klubben ökade sina sponsorintäkter med XXXX kr
Glädjande var att vi kunnat genomföra två sponsorträffar under året; en med den helt nya
1906-klubben (se nedan) och en för våra samarbetspartners.
1906-klubben vände sig till företag som vill stödja oss med lite lägre summor. Det är lokala
bolag på Gotland som vi får hjälp att skriva kontrakt med via ett externt säljbolag. Under det
första året har vi på detta sätt fått över 50 nya företag som stöjder vår verksamhet.
Under året har även ett utökat samarbete med Gotlands media etablerats. Genom detta
samarbete kan vi öka våra intäkter av de webbsädningar av SSL-matcher som sker.
Då vi ser ökade kostnader (spelarersättningar, rese- och materialkostnader) inför kommande
säsong är målet att hålla kvar de samarbetspartners vi har, att hitta nya partners såväl på
Gotland som på fastlandet och att öka intäkterna ytterligare.
/Johan Zillén och Karin Wennbo
10 D MARKNADSKOMMITTÉN
Deltagare i kommittén har under året varit Johan Lindvall, Eva Didriksson och Alma Bark.
På grund av pandemin har vi under första halvan av säsongen inte kunnat arbeta med
huvudsyftet, dvs arbeta med att få publik att besöka ICA Maxi Arena. Vi har i stället jobbat
digitalt med att skapa intresse kring laget och spelarna genom att dra publik till de webbsända
matcherna. Från och med februari då har vi kunnat arbeta mer som vanligt med att få publik
till arenan. Efter en lite trög start fyllde vi arenan i kvartsfinal och semifinal. Under året gjorde
vi även två längre filmer där vi presenterade viktiga kontraktsförlängningar
Under kommande säsong kommer vi att utveckla användandet av rörlig bild inför och efter
A-lagsmatcherna vilket stärker varumärket och ökar känslan av närhet till föreningen.
/Johan Lindvall
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10 E UNGDOMSKOMMITTÉN
Ungdomskommittén har under perioden haft 11 protokollförda möten varav sex digitalt.
Utöver detta har arbetsgrupper jobbat med specifika frågor som kommittén har delat upp
inom sig. Representationen i kommittén har varit ojämnt från lagen, med mycket bra till ingen
närvaro alls. Ett stabilt deltagande från ungdomsansvarig har bäddat för bra information och
diskussioner.
Kommitténs arbete har i hög utsträckning fortsatt präglats av pandemins framfart och
begränsningarna det innebar. Fler verksamheter än föregående period har dock kunnat
genomföras. På grund av pandemin genomfördes ingen gemensam avslutning under 2021,
men en upptaktsturnering med besök av ett antal fastlandslag kunde genomföras. På A-lagets
hemmamatch i mars delades Bagarns stipendium ut där tidigare vinnare 2020 & 2021 blev
bjudna då ingen ceremoni kunde hållas under de aktuella åren.
Mindre justeringar i Ledar-, Föräldra- samt Spelarpolicy föreslogs till styrelsen. Kommittén
förde diskussioner om ökat samarbete mellan lagen och hur de eventuellt kan integreras mer.
Ungdomskommittén har tagit fram och fastställt nya riktlinjer för fadderverksamhet för
ungdomslagen.
Ovissheten som präglade perioden känns långt borta nu, och planering sker för fullt för såväl
avslut som kick-off och upptaktsturnering under 2022.
/Stefaan de Maecker
10 F UNGDOMSANSVARIGA
Efter en enkätundersökning bland våra spelare i U-laget där de fick svara på frågor om hur de
ser på sin innebandy och hur mycket de vill träna. Så genomför vi en uppdelning i två U-lag,
elit och bredd. Där spelarna själva väljer ambitionsnivå.
Vi får en friplats till div 1 för U-elit och anmäler U-bredd till div-2. Vi rekryterar två nya
tränare till U-lagen. Henrik till U-elit och Simon till U-bredd.
Efter en knackig höst för U-elit där flera yttre omständigheter som pandemin, arbete, resande
till fastlandet för alla matcher och spelare som hoppar av gör att vi måste flytta matcher,
kommer vi till ett läge där det inte längre fungerar utan vi måste ta ett beslut om att dra ur div
1 laget ur serien.
Breddlaget i div 2 spelar på och slutar 7:a i serien med fyra vinster och en oavgjord.
Vi startar upp ett nytt lag F14 och rekryterar föräldrar som ledare för laget. De tränar en gång
i veckan.
Åter igen har vi en innebandyskola och denna gång för F15. Den pågår åtta veckor under oktnov. Det är runt 12 flickor på träningarna. F06/07 är med som faddrar/hjälptränare.
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Under jullovet passar vi på att ha gemensamma jullovsträningar för F10-F14. Här anmäler
man sig om man vill träna lite extra. Runt 20 barn på träningarna.
Vi genomför även några gemensamma teknikträningar för de som är intresserade under
säsongen.
I februari drar vi i gång träningar för F15 och kör under hela våren. Efter 4-5 gånger får
föräldrar börja hålla i träningarna och det är flera föräldrar som provar på att vara tränare.
F06/07 hjälper även till som faddrar/hjälptränare på träningarna.
Vi har varit på Terra Nova skolan och visat upp Endre och innebandyn. Det var Bruno och
några A-lagsspelare som var där och höll i träningen. Vi kommer att under hösten 2022
fortsätta att samarbeta med skolorna för att visa upp innebandyn och Endre.
/Lennart Lelle Roos
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11 ÖVRIGT
Motionslag
Vi drar i gång motionslaget för spelare 18+ och alla är välkomna oavsett tidigare erfarenhet
av innebandy. Träningen har genomförts en gång i veckan.
Innebandy 65+
Under våren söker vi bidrag från SIBF för uppstart av Innebandy 65+, vi får det beviljat och i
samarbete med RF-SISU Gotland och Ica Maxi Visby drar vi i gång. Vi har träning en gång i
veckan på dagtid i Ica Maxi Arena. Vi kör en timmes träning utefter individens
förutsättningar. Det är blandat med enkla grundövningar och matchspel. Vi har varit som
mest 12st på träningarna. Efter träningen har vi en gemensam fikastund som sponsrar av Ica
Maxi Visby, den stunden är minst lika viktig som träningen. Här knyts nya kontakter och
bekantskaper. Hela arrangemanget är mycket uppskattat av deltagarna och vi kommer köra
vidare i höst.
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Målvaktsakademin

Målvaktsakademin fortsätter att växa
Under 21/22 har vi haft sju st gemensamma träningar där vi tränar i två grupper.
Den yngre gruppen är F10-F13 och den äldre är F09-JAS. Det har varit väldigt bra närvaro på
våra träningar och väldigt uppskattat.
Akademin har varit med att starta upp Visby IBKs Målvaktsakademi där vi har nära band till.
Fantastiskt kul med det långsiktiga samarbete som vi har med målvakter i fokus.
Akademin åkte till Kalmarsund på ett träningsläger 18-20 februari där det vart succé.
Akademin presenterade sin målvakts satsning för FBC Kalmarsund vill starta en likadan
akademi. Den äldre gruppen var med under träningslägret och tyckte det var super kul.
Goalie Camp Gotland 2021 6-8 augusti
Goalie camp Gotland vart en succé 2021 fast det var corona som hägrade.
Det var 24 målvakter som kom och tränade under tre dagar med våra Grymma instruktörer.
Det var 10 målvakter från Gotland och 14 målvakter från fastlandet.
På kvällarna så spelade vi paddeltennis och gjorde ett besök på Glassmagasinet i Visby.
/Henrik Edwall
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12 TACK
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar, spelare, ledare, ledare, föräldrar,
funktionärer, supporters, lottköpare, press/media, Region Gotland, sponsorer med flera som
bidragit till att säsongen 2021/22 trots pandemin har kunnat genomföras.
/Rickard Wahlin, Eva Didriksson, Magnus Berglund, Emma Hoffman, Henrik Broén, Johan
Zillén, Rickard Berggren och Jenny Sandelin
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