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1 ORDFÖRANDE HAR ORDET
Säsongen 2020/21 har varit en säsong i pandemins tecken och vi har fått anpassa oss efter
riktlinjer och beslut avseende träningar för våra lag och även den oro som funnits hos våra
ledare. Våra spelare i Utvecklingslaget som varit födda 2002 och tidigare har inte kunnat
träna merparten av säsongen. Vi lagt upp individuella träningsprogram och försökt att hålla en
digital kontakt.
Breddverksamheten
Vi har haft en arbetsgrupp i gång för att vidareutveckla oss och det har resulterat i en enkät till
våra spelare i Utvecklingslaget. Vi önskade att få ett bra beslutsunderlag kring hur föreningen
skall arbeta vidare med JAS-laget (Junior Allsvenskan) samt vårt Utvecklingslag. Begreppet
elitförberedande har också analyserats och diskuterats samt hur vi kan erbjuda en innebandy
för så många som möjligt – så länge som möjligt. Vi beslutade även att annonsera efter
tränare/ledare till vårt Utvecklingslag som publicerades i Innebandymagazinet med en
redaktionell text. Vi har fått en fin respons och har 3 slutkandidater.
Kansliet
Vårt kansli bestående av Lennart Roos ansvarig för vår breddverksamhet och arbetar även i
sportkommittén samt Pia Tillaeus Karlström - administrativt ansvarig för vår
föreningsutveckling, så har säsongen inneburit att de har varit korttidspermitterade. Vi har
trots det genomfört en teknikskola för flickor födda 2010–13, innebandyskola för flickor födda
2014, faciliterat tvärgruppsmöten för att säkerställa kommunikation och det löpande
operativa arbetet i föreningen samt en rad andra saker som pandemin medfört till exempel
ansökningar om stöd ifrån Riksidrottsförbundet och Region Gotland. Vi fortsätter vårt arbete
med att utveckla vår kommunikation och dialog med såväl föreningens medlemmar som med
våra samarbetspartners tex genom nyhetsbrev, studio och sociala medier. Under säsongen har
vi beställt en mediaanalys av Upplevelseinstitutet för att mäta vår räckvidd och annonsvärde
samt varumärke, vilket är viktigt ur ett regionalt och lokalt perspektiv då vi marknadsför
Gotland som en plats att verka och bo på och stärka Endre IF som förening.
Styrelsens
Styrelsens arbete har påverkats av pandemin och arbetet har genomförts via Teams med ett
fåtal fysiska möten där det varit möjligt att medverka så Corona säkert som möjligt.
Elit
Vi har haft en av historiens bästa säsonger och slutade 3 i tabellen! Det medförde att vi kunde
välja motstånd i semifinalen och valet föll på Täby FC IBK där vi gick segrande ur bäst av fem
med tre segrar i rad. Vi mötte Pixbo Wallenstam IBK i semifinalen och trots en svag inledning
med två raka förluster lyckades vi vända och fick en femte avgörande match där Pixbo gick
segrande vidare till final med ett udda mål.
Under säsongen valde vår huvudtränare Philip Thiding att kliva av strax innan slutspelets
början. Det var ett tufft läge och tack vare en stark ledarstab i övrigt kunde vår assisterande
tränare Joakim Sjöstrand ta vid och göra det med bravur!
På grund av restriktionerna kunde vi under tre matcher ha 50 personer i publik och en match
ha 300 personer i publik. Därefter har vi spelat för tomma läktare men trots det har vi fortsatt
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höga digitala publiksiffror och ligger på sjätte plats totalt av ligans 28 lag (både herr och dam)
vilket är fantastiskt bra. Vi har erbjudit stödbiljetter och digitalfika som ett sätt att anpassa oss
till pandemin.
Under säsongen har vi tecknat ett nytt treårsavtal med Bruno Lundberg som blir ny huvudtränare från och med säsongen 2021/22 vilket är ett viktigt strategiskt beslut för Endre IF. Det
möjliggör att vi kan arbeta mer långsiktigt och vi får en erfaren tränare som kan bygga upp en
stark trupp och med sikte på SM-guldet.
Vi vill tacka alla supportrar, fans, samarbetspartners, funktionärer, kommittéer, ledare och
spelare för att ni har bidragit till fantastisk säsong under en mycket speciell tid, utan er hade vi
inte klarat det!
Tack för säsongen 2020/21!
/ Carin Sjöberg
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2 A STYRELSE
Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2020/21
Carin Sjöberg
Magnus Berglund
Eva Didriksson
Emma Hoffman
Johan Zillén
Henrik Broén

Ordförande
Kassör tillika vice ordförande
Ledamot med fokus sport/elit
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2 B SUPPLEANTER
Camilla Bark
Jenny Sandelin
2 C ADJUNGERADE
Kansliansvarig Pia Tillaeus Karlström och kommittéer har varit adjungerade vid behov till
styrelsen.
2 D REVISORER
Anders Andersson och Roland Jakobsson
2 E REVISORSUPPLEANTER
Birgitta Hallgren
3 MEDLEMMAR
Antal medlemmar var per 31/12–20 - 478 st. varav 360 flickor och 127 pojkar.
Antal redovisade sammankomster för LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) var under kalenderåret
2020 - 746 st. (2019 1 072 st.).
Medlemsavgiften har för verksamhetsåret varit 400 kr för enskild medlem och 800 kr för
familjemedlemskap.
4 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2019/20 hölls den 16 juni 2020 i Endre bygdegård
samt digitalt där stadgeenliga val förrättades.
5 STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda styrelsemöten. Verkställande
utskott har varit ordförande, kassör tillika vice ordförande och ledamot med fokus sport/elit.
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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 (F02 och uppåt)
JAS-lag (F03 och F04)
Akademi (F05)
F06-07
F08-09
F10
F11
F12
F13
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A-laget
Endre IF:s representationslag deltog under säsongen 2020/2021 i Svenska Superligan (SSL) för
17:e säsongen i följd. Laget bestod av 21 ordinarie spelare och 6 ledare samt sjukgymnast.
Under säsongen har vi levt med Corona restriktioner och det har bland annat påverkat vårt
publika arrangemang runt våra matcher. Tack vare evenemangskommittén och vår marknadskommunikationskommitté har vi skapat förutsättningar att följa våra matcher via digitalt
erbjudande med stödbiljett och digitalfika. Samtliga matcher har sänts via SportExpressen och
genom ett nytt mediaavtal så har NMT koncernen och därmed lokalmedia som helagotland.se
sänt samtliga matcher i sina digitala plattformar.
Vårt sportsliga resultat har varit mycket bra med en tredjeplats i grundserien och möjlighet att
välja motstånd i semifinalen. Vårt val hamnade på FC Täby IBK som vi slog i tre raka matcher. I
semifinalen mot Pixbo Wallenstam IBK hade vi en knackig inledning med 0–2 i matcher men vi
vände och hamnade 2–2 i matcher med en femte avgörande. Den avgörande matchen
förlorade vi med ett udda mål och det kändes såklart inte bra – vår uppfattning var att vi
definitivt hade kunnat stå i en SM-final emot Thorengruppen.
Under säsongen så stod det klart efter att grundserien i stort sett var färdigspelad att vår
huvudtränare Philip Thiding inte upplevde sig ha kraften att slutföra säsongen, varpå vi kom
överens på Philips initiativ att han avslutade sitt uppdrag 31 mars och deltog därmed inte på
sista grundspelsmatchen och inte i slutspelet. Joakim Sjöstrand utsågs till tillförordnad
huvudtränare och genomförde såväl säsongen som slutspelet tillsammans med ledarstaben
med bravur!
Vi har spelare som varit uttagna till landslagssamlingar för juniorer (Tove Sandelin) och för
seniorer (Ellen Bäckstedt, Wilma Johansson och Elin Roos) vilket vi är mycket stolta över.
Under andra halvan av säsongen fick vi en förstärkning via Corin Rüttimann som presenterade
sig direkt i sin första match med att sätta bollen i krysset. Dessvärre fick Corin känning av
ryggen och inför slutspelet drabbades hon av ett diskbråck och fick avsluta säsongen abrupt.
Ellen Bäckstedt kom trea i SSL:s poängliga med 59 poäng!
Under slutet av säsongen kontrakterade vi en ny huvudtränare Bruno Lundberg. Bruno
kommer att leda laget tre säsonger framåt. Med Brunos erfarenhet och kompetens ser vi
framtiden an med stark tro på att vi kommer att stå i en SM-final!
Ett stort till alla spelare, ledare, kommittéer samt alla ideella krafter som gör det möjligt för oss
att vara ett representationslag som spelar innebandy i världens bästa innebandyliga SSL!
/Sportkommittén
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A-laget - Statistik säsongen 2020/21
Endre IF:s interna poängliga
1. Ellen Bäckstedt
25 matcher, 26 mål, 33 assist och totalt 59 poäng
2. Stephanie Boberg 25 matcher, 21 mål, 13 assist och totalt 34 poäng
3. Wilma Johansson 25 Matcher, 20 mål, 13 assist och totalt 33 poäng
4. Anna Jakobsson
25 matcher, 22 mål, 10 assist och totalt 32 poäng
5. Elin Roos
24 matcher, 16 mål, 10 assist och totalt 26 poäng
Målvaktsliga SSL
5:a
Frida Görtz
14:e Thea Ekholt

25 matcher, 50 insläppta mål, 279 skott, 82,08 i räddnings %
25 matcher, 59 insläppta mål, 276 skott, 78,62 i räddnings %

Powerplay/Boxplay SSL
1:a
Ellen Bäckstedt
4:a
Wilma Johansson

PP
25 matcher, 3 mål, 9 assist
25 matcher, 6 mål, 3 assist

Målfarligaste par i SSL
5:a
Bäckstedt-Boberg
9:a
Roos-Bäckstedt

25 matcher, 10 mål, 1 mål i PP och 1 mål i BP
24 matcher, 8 mål

Powerplay SSL
1:a
Endre IF

26 matcher, 31 PP, 20 mål och 1 insläppt mål

Boxplay SSL
5:a
Endre IF

26 matcher, 30 BP, 5 mål och 10 insläppta

BP
2 mål, i assist
0
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U-laget

U-laget har bestått av en härlig grupp med 24 fantastiska individer som alla är där för kärleken
till innebandyn på olika sätt. Två spelare har under säsongen haft rookie kontrakt med A-laget
och några har tränat med A-laget vid behov. Denna säsong har nog gått till historiens hittills
mest tålamodsprövande på många vis för spelarna på grund av att många har alternerat på
tränaransvaret då föreningen tyvärr inte lyckades lösa denna tillsättning inför säsongen. Även
lagledare har lämnat under säsong på grund av personliga skäl vilket har gjort att det lagts
fokus på annat än innebandyn men det har också inneburit att lite nya personer axlat olika
områden.
Laget har även i år spelat seriespel i damernas division 2 södra Södermanland och seriepremiären gick av stapeln 11 oktober i “hemma hallen” Wasa sporthall i Södertälje av ett gäng
spelare som var grymt sugna på revansch mot Kolpenäs IBF som man mötte sista matchen
förra säsongen. Tre pinnar följde med hem till Gotland efter en match med grym laganda och
moral. Sedan kom IFK Gnesta och IK Standard till ön för att spela av matcherna vi hade under
säsongen innan resterande av seriespelet avbröts på grund av rådande pandemi. Men det blev
tre vinster och två förluster varav ena förlusten mot Gnesta i Södervärnshallen lika väl kunde
ha blivit vinst då det var 50 personer i publiken och grym innebandy! Ni som ej var med
missade något! Resterande del av säsongen har varit lite eller ingen alls träning enligt rådande
restriktioner. Spelare födda 2002 fick efter nyåret börja träna igen men då tillsammans med
JAS-laget.
Spelarna har gjort två inventeringar för COOP, sålt uppesittarlotter till jul och Idrottsrabatthäften.
Säsongen 2020/21 är stängd och nu ser vi fram mot ny säsong och nya möjligheter.
/Anna-Lena Lindby
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JAS-laget (F04 och F03)

Säsongen 2020/21 blev inte som vi hade hoppats men började bra med gemensam
försäsongsträning för U-, JAS- och Akademilag. Det var bra stämning och insats på träningarna
och mycket positivt att spelare i olika lag och åldrar fick chans att lära känna varandra.
22–23 augusti genomfördes säsongs-kickoff för JAS-laget med teambuilding. Efter en hel dags
vandring, från Ihreviken till Nyhamns fiskeläge (ca 17 km) blev det grillning och övernattning i
militärtält. Dagen efter bestod av tävlingar, fysträning och gruppdiskussioner om den
kommande säsongen.

I augusti började också JAS-lagets egna träningar, med 1 målvakt och 17 utespelare. Martin
Denstedt har haft ansvar för innebandyträningarna (2 pass per vecka i ICA Maxi Arena) och
Anete Seina har haft ansvar för fyspassen (1 pass per vecka utomhus). Camilla Bark och Anna
Wickström Dahlström har varit lagledare med fokus på det sociala och praktiska runt
träningar och matcher. Tomas Bark har varit målvaktstränare samt match- och
resekoordinator.
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Under hösten gästades laget av spelare från Akademilaget både på träning och match och det
fungerade väldigt bra. De gemensamma träningarna under försäsongen underlättade nog för
att de yngre tjejerna skulle känna sig hemma på våra träningar också.
Laget spelade i serie D i Juniorallsvenskan DJ17 och det var som väntat tufft motstånd. Det
hann tyvärr bara bli 4 matcher innan pandemin och restriktionerna satte stopp för vidare spel
och träning. Efter totalt träningsstopp i ca 2 månader öppnades det upp för träning igen i
början av februari. Då var det tillåtet för spelare födda 2002 och senare att återgå till
gemensamma träningar och de yngsta spelarna från U-laget hängde med på JAS-träningarna
resten av säsongen. Det var positivt för gruppen – vi blev fler på träningarna och
innebandysuget spelarna hade byggt upp under uppehållet gjorde att energin var bättre än
någonsin.
Något cupspel blev aldrig aktuellt och JAS-serien blev till slut inställd helt och hållet. Laget
tränade april ut och avslutade med tävlingar, lekar och god mat i Almedalen den 9:e maj.
Nu håller vi tummarna för en säsong utan pandemi och ser fram emot nya spännande
utmaningar, när F03 flyttas upp i U-laget och F04 laddar för en ny JAS-säsong tillsammans
med F05.
/Martin Denstedt
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Akademi-laget (F05)

Truppen
Laget har under säsongen bestått av 15 spelare. Ledarstaben har till säsongen utökats med en
tränare till vilket har varit positivt för tidigare tränare som varit ensam i rollen, erfarenheter
och planering kan diskuteras. Tränare har varit Patrik Karlsson och Marcus Broberg och
lagledare Annsofie Järlö Ahlby och Linda Karlsson.
Träningar
Laget har tränat tisdagar i ICA Maxi Arena kl. 20-21 och onsdagar i Wisbygymnasiet kl. 2021:30. I och med avbokningar pga. pandemin har vi oftast fått längre träningstid på tisdagar
vilket har varit uppskattat.
Varje träning har inletts med träning av styrka och knäkontroll, allt för att förebygga skador.
Träningarna har ofta haft innehåll av lek, något som alltid uppskattats av spelare och ledare.
Upplägget av träningarna har varit övningar med utgångspunkt i matchlika situationer,
smålagsspel, teknik och individuella utmaningar till spelarna.
Det har varit mycket hög träningsnärvaro trots att matchspel och cuper blivit inställda, vilket
är glädjande. Under perioder då restriktioner gjort att träning inomhus inte varit möjligt har
laget tränat utomhus med löpning, styrketräning och skidåkning.
Laget bjöds in av Västerhaninge IBK till träningsmatcher i september 2020 i Västerhaninge,
vilket var väldigt uppskattat. En mycket välarrangerad dag av Västerhaninge och nya
kontakter har knutits till laget.
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Under första helgen i september 2020 då Endres träningsspelsturnering skulle ägt rum,
gästades vi av Sköndals IK och vi fick spela tre träningsmatcher i ICA Maxi Arena.
Seriespel
Laget var till säsongen anmält till röd serie anordnad av Gotlands Innebandyförbund. Två
matcher spelades på hösten och en på våren då matchspel inte varit möjligt på grund av
pandemins restriktioner.
Cuper
Pga. pandemin har laget fått tre cuper inställda.
Övrigt
Laget har deltagit i flertalet utbildningar i samarbete med RF SISU - Teambuilding med Jenny
Hedlund, ”Bli din bästa kompis” med Hanna Marklund, Inkluderingssnack, Antidoping, ”Från
tjejkropp till kvinnokropp”, Antidoping och Akut omhändertagande vid idrottsskador. Både
ledare och spelare har deltagit med bra uppslutning, goda diskussioner och stort engagemang.
Tre spelare har även denna säsong fortsatt som faddrar/ledare i F13 vilket bra erfarenhet för
båda lagen.
Kombinationen pandemi och fin vinter inbjöd till pulkaåkning med efterföljande fika, även
skidåkning och korvgrillning passade vi på att göra. En föräldragrupp har funnits som vanligt
och hjälpt till med bland annat julavslutningen
Summering säsongen
Under en annorlunda säsong har laget ändå hållit ihop otroligt bra och den fina lagkänslan har
bestått. Många spelare menar att denna säsong har laget betytt mycket då andra aktiviteter
har blivit inställda. Spelarna har visat stort intresse och engagemang under träning och övriga
aktiviteter. Ledarna har försökt att ställa om till det bästa då det mesta planerade inte gått att
genomföra som tänkt. Spelarna har under perioderna då inomhusträning inte kunnat bedrivas
fått vara med och ge förslag på aktiviteter vilket gjort att delaktigheten blivit stor. Som tidigare
skrivits har det varit väldigt bra närvaro på träningarna vilket är väldigt roligt.
Tankar inför 2021/22
Kommande säsong kommer laget spela tillsammans med spelare födda 2004 i JAS. I och med
förändringen av JAS, som innebär att spelare upp till 18 år kan spela JAS, förväntas tufft
motstånd men laget är medvetet om detta och antar utmaningen. I slutet av denna säsong har
F04 bjudits in till träningar och andra aktiviteter för att vi ska lära känna varandra och bygga
laget till kommande säsong.
Laget är anmälda till cup i september vilket är en bra början på säsongen och vi hoppas
verkligen att den går att genomföra och att seriespelet kommer i gång som tänkt. Samtliga
tränare och ledare kommer att finas med nästa säsong. Vi ser nu fram emot nästa säsong med
ny lagsammansättning och roliga innebandystunder!
/Linda Karlsson

endreif.se

Flickor 06–07
Vi började säsongen med att köra barmarksträning en gång i veckan under sommaren och såg
fram emot en givande innebandysäsong. Vi började med träning inomhus på ICA Maxi Arena
fredagen den 21/8. Från september tränar vi innebandy två gånger i veckan IMA på tisdagar
och i Södervärn på fredagar samt att vi lägger in ett fyspass på Friskis & Svettis på torsdagar.
När idrottshallarna stängdes under december så körde vi utomhusträning i form av löpträning
och styrka.
Helgen den 19–20 september hade vi en kickoff i Fårösund då vi övernattade och tränade i
idrottshallen. Den 26 september har vi träningsmatcher mot Stenkyrka i Slite. Den 3 oktober
har vi Teambildning med Jenny Hedlund som var tänkt att fortsätta under våren, men tyvärr
blev inställd.
Vi har haft två lag anmälda till seriespel. Vi spelade två seriematcher i oktober och en i januari
Planen var att vi skulle åka på cup, i första hand till Storvreta i januari sedan till Linköping men
båda cuperna blev inställda. Vi har även haft planer på att åka över till Nynäshamn eller
Oskarshamn över dagen för träningsmatcher i början på säsongen men har inte gått att
genomföra på grund av restriktionerna.
För att få in pengar så har vi sålt kryddor, bingolotter och Idrottsrabatthäften som skötts av
föräldragruppen.
Vi har varit sargvakter vid några tillfällen men i övrigt så har det inte varit några större
aktiviteter utöver själva träningen och dom få matcher vi spelat denna säsong.
Som avslutning på säsongen har vi haft cykelsafari och minigolf på Kokoloko. Hela denna
säsong har varit väldigt oviss och svårplanerad för alla men hoppas att det blir bättre framöver.
Det har även kommit in en förfrågan från Stenkyrkas flicklag om att genomföra sommarträningen gemensamt med oss, då de har dåligt med spelare och det är vi positiva till om
restriktionerna framöver gör det möjligt.
Under säsongen har vi varit 32 spelare (5 F07 och 27 F06)
/Thomas Smedberg

endreif.se

Flickor 08/09
Truppen
I truppen har vi för närvarande 29 tjejer födda år 2009, 2008 respektive 2007. Under
säsongen har vi fått fem nya spelare till laget. Vi är fem ledare Sandra Dekkeno, Sandra
Håkansson, Peter Ekström, Jonas Helledaj, Micke Schill och Johanna Mörnefält.
Träningar
Den gångna säsongen har på grund av den rådande pandemin varit en säsong som bäst kan
sammanfattas med ledorden omställt respektive inställt. Som mot slutet av säsongen 2019/20
ställde vi om och flyttade ut träningen under större delen av hösten. Utomhus fokuserade vi på
kondition och fys varvat med lek och höll till både i Tallunden, P18-spåret och på spontanlekplatsen Sparken. Från årsskiftet ställde vi om ytterligare en gång och flyttade in träningen.
Till en början i ICA Maxi Arena och sedan i Södervärnskolans idrottshall. Inomhus har vi lagt
fokus på teknik, bollkontroll och spel. På grund av det rådande läget har vi även ställt in några
träningar.
Under hela säsongen har vi tränat tisdagar och fredagar, det vill säga två gånger i veckan.
Några flickor har även deltagit i den mycket uppskattade och givande Målvaktsakademin som
föreningen ordnat.
Seriespel
Flickorna har varit anmälda med två lag till två serier i Pantameraserien, ljus- och mörkblå.
Eftersom allt seriespel pausats på grund av pandemin har båda lagen endast spelat en match
vardera.
Cupspel
Laget planerade för att åka på cupen Linköping Floorball Game och för dagsöverfarter till
Stockholmsområdet respektive till Kalmar för vänskapsspel mot jämnåriga flicklag. På grund
av pandemin har både cupen och de planerade överfarterna ställts in.
Övrigt
På grund av rådande omständigheter har vi inte arrangerat någon aktivitet utanför träningen.
Vi planerar dock för en avslutning i enlighet med nu gällande restriktioner. Till laget finns en
föräldragrupp som består av fyra flickors föräldrar.
Summering säsongen 2020/21
Det har varit en mycket annorlunda säsong som sagt kantats av ledorden omställt och inställt.
Vi har hållit i och ut och håller nu tummarna för att världsläget ska återgå till normalläge. Vi
drömmer om seriespel och att få komma i väg till fastlandet för spel mot jämnåriga flicklag, som
en cup eller vänskapsspel.
/Johanna Mörnefält
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Flickor 10
Laget består av består av 26 spelare. Vi har under det gångna året haft några spelare som valt
att ta en paus från innebandyn och några nya spelare som har tillkommit i laget. Laget har sex
ledare Sabina Blomér, Johanna Girfalk, Eva Lindvall, Malin Mitzén, Fredrik Nordin och Erika
Svensson.
Under inledningen av verksamhetsåret 2020/21 har laget tränat två gånger i veckan, tisdagar
och onsdagar. På tisdagar har träningen genomförts i Södervärnshallen och på onsdagar på
Säve. Under andra halvan av säsongen har vi valt att träna endast en gång per vecka. Vårt
fokus har varit att träna på matchliknande situationer och teknik. Vid all träning har vi strävat
efter att alla spelare ska få så mycket bolltid och speltid som möjligt. Vi har jobbat på att
övningar ska vara effektiva och minimera väntetider och köbildningar. Det övergripande målet
med all träning och andra aktiviteter är att vi ska ha roligt tillsammans och lära känna varandra
ännu bättre. Vi har även förlagt en del träningar utomhus och har då bland annat åkt pulka i
Tallunden och på Gråbo samt åkt skidor vid VOK-stugan vid två tillfällen.
Två av ledarna har genomgått den nya grundutbildningen och tre ledare har gått fördjupningsutbildningen på grön/blå nivå. Samtliga ledare har deltagit i utbildningen ”Tjejkropp till
kvinnokropp”. Fyra ledare har deltagit i utbildning om akuta idrottsskador och tre ledare har
gått utbildning i knäkontroll.
Säsongen 2020/21 har vår föräldragrupp bestått av tre pappor som organiserat försäljning av
Idrottsrabatten. De har även hjälpt till vid de få aktiviteter som vi kunnat genomföra utanför
innebandyplanen.
Under säsongen har vi spelat två träningsmatcher mot Visby IBK:s P11 då vi även hyrt in
domare. Vi har även haft gemensam träning tillsammans med F08/09 och spelat intermatch
mot dem. Vi hann med att spela en match i ljusblå serie innan seriespelet stängdes ner. Vi har
även haft besök på en av våra träningar av en domare från förbundet som bidrog med mer
kunskap om vad domarens olika tecken och signaler betyder.
Uppstarten av säsongen skedde i Åhsbergska hagen med efterföljande dopp i havet. En av
höjdpunkterna för laget var en kväll då vi samlades i Svaide-stugan och åt pizza, lekte lekar och
hade det roligt tillsammans. En annan höjdpunkt var när tjejernas faddrar, Linnea Wallgren och
Stephanie Boberg hade en träning tillsammans med dem där de bland annat fick spela match
tillsammans.
Vid de tillfällen som föreningen anordnat Målvaktsakademin har vårt lag deltagit med 2–3
olika representanter vid varje tillfälle. Då vi ännu inte har några fasta målvakter har alla tjejer
som varit intresserade fått möjlighet att prova på. För de tjejer som har haft möjlighet, så har
teknikträningen på fredagarna tillsammans med Lelle Roos varit ett mycket uppskatta inslag.
Våra förhoppningar inför den kommande säsong är att vi ska kunna delta i seriespel igen och få
möjlighet att spela träningsmatcher. Vi hoppas även på att vi ska kunna genomföra läger och
andra aktiviteter för att ytterligare stärka lagkänslan och glädjen till innebandyn.
/Eva Lindvall
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Flickor 11
Truppen
Endre F11 består av 32 spelare och ledare är Daniel Eklund, Henrik Fredén, Kristin
Jenshammar, Mikael Gustavsson, Nils-Gunnar Eriksson och Per Wallstedt.
Träningar
Endre F11 har haft en träning i veckan, klockan 8.30-10.00 i Västerhejdehallen. På grund av
Coronapandemin har vi förlagt många träningar utomhus med olika aktiviteter. Det har varit
en fantastisk uppslutning på våra spelare trots de olika förutsättningarna och snabba
förändringarna som har varit under.
Seriespel
Något seriespel eller cupspel har det inte blivit för Endre F11 den här säsongen. Vi har spelat
mycket match på träning och har även haft en tävling internt med en mängd olika övningar där
vi delat upp tjejerna i tre lag och tävlat i annat än innebandy på varje träning och räknat poäng.
I potten låg ett biobesök för vinnande lag. Men givetvis slutade det med att alla fick ta del av
förstapriset.
Övrigt
Vi fick till en avslutningsträff där vi blanda annat genomförde nämnda biovisning för alla
spelare i laget och åt tacos. En härlig avslutning på en väldigt annorlunda säsong.
Summering säsongen 2020/21
Tjejerna visar en stor drivkraft och sug efter innebandy genom att vara väldigt flexibla och
träningsvilliga oberoende av alla förändringar som kommit under säsongen. Inga sura miner
för uteblivet seriespel, utan bara glädje att komma och träna. Otroligt roligt för oss ledare
såklart.
Tankar/drömmar om kommande säsong 2021/22
Vi hoppas såklart, som alla andra, att vi får en säsong som är mer normal. Givetvis hoppas vi på
seriespel så att tjejerna får möta andra lag och utvecklas.
/Per Wallstedt
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Flickor 12
Vi har denna säsong haft 27 tjejer i truppen och det har varit i genomsnitt 16 barn på
träningarna. Vi har varit 4 tränare och haft 2 representanter i föreningens Ungdomskommitté́.
I höstas hade vi föräldramöte och i samband med det så har vi startat en föräldragrupp med tre
ansvariga föräldrar som skött två omgångar av försäljningar bland annat.
Laget har tränat en gång i veckan i olika hallar. På grund av pandemin ansåg vi att Gråbohallen
vara för liten och fick tillgång till större hallar när lag ställde in. Vi har deltagit med tränare och
spelare på teknikträningarna på fredagar och på målvaktsakademin.
Fokus på träningarna har legat på teknik, skott, målvaktsspel och glädje.
Vi hann spela fyra matcher (två per lag) i oktober 2020 innan pandemin satte stopp för
matcher. Nu planeras det för en avslutning utomhus i slutet av maj.
Säsongen har inneburit stora framsteg för tjejerna på alla plan men främst teknikmässigt och i
målvaktsspel.
Nästa säsong planerar vi att återigen delta i seriespel med två lag. Vi hoppas att vi kan locka till
oss fler spelare och stärka upp tränarstaben med några mammor eller tjejer från äldre lag som
vill vara med och vara tränare.
På grund av pandemin har vi anpassat övningarna för att kunna hålla avstånd och det har trots
alla restriktioner fungerat bra.
/Richard Andersson, Fredrik Winarve, Mårten Lydahl och Olof Ansén
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Flickor 13
Laget består av 24 spelare. Laget har sju ledare Victor Bark, Linus Karlsson, Johan Larsson, Eva
Lindvall, Åsa Wramner, Stefan Wramner och Maria Zillén. F13 har även ytterligare tre ledare
Edith Ahlby, Elsa Bark och Ebba Karlsson som till vardags är spelare i Endres JAS-lag. De har
varit med sedan lagets uppstart och är ett mycket välkommet tillskott i laget. Vi har vid några
av våra träningar haft besök av Erika Nilsson, vilket varit mycket uppskattat.
Då denna säsong varit speciell så har vi anpassat träningarna. Vissa veckor har vi tränat
utomhus, några veckor har vi haft uppehåll och de andra veckorna har vi tränat inomhus.
Träningarna har genomförts på Gråbo, i Ica Maxi arena eller Södervärn. Vår fokus har även
denna säsong varit att rörelseglädje och ha roligt tillsammans.
De teknikträningar som erbjudits som ett komplement till ordinarie träningar har varit ett
uppskattat inslag hos våra tjejer och det har varit många ivriga deltagare på fredagarna
tillsammans med Lelle Roos.
Fyra ledare har deltagit i utbildning om akuta idrottsskador och utbildning ”Tjejkropp till
kvinnokropp”. Tre ledare har gått utbildning i knäkontroll. Två ledare har gått
fortsättningsutbildningen på grön/blå nivå och en ledare ska gå grundutbildningen i maj.
Den gångna säsongen har på många sätt och vis, varit en mycket annorlunda säsong då vi bland
annat inte kunnat ha så mycket kontakt och samarbete med föräldrarna i laget som vi önskar.
Vi har därför skapat ett Instagramkonto för att föräldrarna ska få en liten inblick i vad vi gör på
våra träningar. Men, vår förhoppning är givetvis att vi ska kunna genomföra föräldramöten och
starta upp en föräldragrupp den kommande säsongen.
Våra förhoppningar inför säsongen 2021/22 är att samtliga tjejer i laget vill fortsätta att spela
innebandy och vi vill även välkomna nya spelare till laget. Vi planerar för att delta i Knatteligan
eller seriespel. Vår förhoppning för kommande säsong är även att kunna bygga på en starkare
lagkänsla och att alla ska få möjlighet att lära känna varandra bättre, även utanför
innebandyplanen.
/Eva Lindvall
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Målvaktsakademin

Det gångna året har Endres målvaktsakademi haft en fantastisk resa, ett pandemiers till trots.
I maj månad jobbade jag och Oscar Lundin från Din goalie camp med att ta fram ett tydligt
utbildningsmaterial för Endres målvaktsakademi. Därefter åkte vi till Uppsala för att spela in
60 instruktionsfilmer att använda i akademins eget arbete men även för att skapa en bas med
grundövningar som föreningens samtliga lag fått ta del av. Frida Görtz och Thea Ekholt var
med vid inspelningen av filmerna vilka innehåller allt från utkast och boxkontroll till olika
basförflyttningar.
Under sommaren körde vi försäsongsträning en gång i veckan. Vi var cirka 8 - 11 målvakter
från den äldre gruppen på träningarna, vilka bestod av kondition- och fysträning men även en
del volleyboll.
Den 30 augusti hade vi en kickoff för Endres målvaktsakademi utbildningskoncept där vi bland
annat presenterade de filmer vi spelat in tidigare under året. Per Falk och Tomas Sjödin var
med som instruktörer från Din goalie camp. Från Endre IF medverkade målvakter och ledare
från Endres alla lag, men vi hade även två målvakter från Stenkyrka och en ledare som var med.
I och med att vi har haft en pandemi har vi kunnat genomföra 3 av 8 planerade tillfällen. Vi har
vid tillfällena delat in gruppen i två åldersgrupper, en yngre och en äldre.
Den yngre gruppen är avsedd för målvakter från F12 till F08-09. Då man i dessa lag roterar på
målvaktspositionen har lagen skickat olika spelare till träffarna så att många har fått testa på
hur det är att vara målvakt och vi har på så sätt skapat ett större intresse för just målvaktspositionen. I denna grupp var det 9 - 13 målvakter och tränare på varje träning.
Den äldre gruppen är avsedd för målvakter från F06-07 till U-laget. Tjejerna från Stenkyrka
har deltagit på dessa träffar och vi har varit 8 - 11 spelare på varje träning.
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Instruktörer under detta år har varit Frida Görtz, Thea Ekholt, Rasmus Ekström, Henrik
Edwall, August Söderlund och Martin Denstedt.
Lelle Roos har fixat väldigt mycket med det administrativa vilket har varit ovärderligt för oss!
Vi har under året fått ekonomiskt stöd från RF-SISU Gotland genom pengar från arvet efter
Robert Hägg. Pengarna har använts till att filma och redigera instruktionsfilmerna, kickoffen
och träningsredskap (bland annat pilates- och medicinbollar). Vi har även köpt in sex nya
målvaktsställ (hjälm, byxor, tröja och knäskydd) i olika storlekar som de yngre grupperna får
låna under våra träffar, för att vi ska kunna få fler spelare att testa på målvaktspositionen.

Under säsongen 2021/22 är planen är att vi ska köra försäsongsträning en gång i veckan hela
sommaren där vi kör varannan vecka inne i IMA och varannan vecka utomhus. Fokus kommer
ligga på teknik, kondition och fys.
Vi har just nu 8 - 9 inplanerade akademiträningar.
Vi kommer under säsongen lägga mer fokus på att besöka målvakter och ledarna på deras egna
träningar för att bistå med hjälp gällande målvaktsträningen.
Instruktörer under säsongen 2021/22 kommer vara Frida Görtz, Ellen Westberg, Henrik
Edwall, August Söderlund, Beatriz Benitez, Hanna Sihlman och Camilla Hellgren.
Under vecka 31 kommer vi genomföra Goalie Camp Gotland tillsammans med Visby IBK.
Plats finns för 42 målvakter och inbjudan har gått ut både på Gotland och fastlandet via olika
digitala medier.
/Henrik Edwall
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9 UTBILDNING
Föreningen har under verksamhetsåret genom RF SISU Gotland och Svenska Innebandyförbundet utbildat 16 ledare varav 5 Grundutbildning innebandyledare, 7 Steg 1 Blå och
4 Steg 1 Röd.
Föreningen har under verksamhetsåret genom RF SISU Gotland haft deltagare i följande
utbildningar:







Akuta Idrottsskador, behandling och rehab
Bli din bästa kompis med Hanna Marklund
Knäkontroll
Från tjejkropp till kvinnokropp
Informationsträffar angående olika stöd
Ren vinnare (U-laget, JAS-laget och Akademi-laget F05

Föreningen har under kalenderåret 2020 haft 582 st. (2019 630 st.) registrerade folkbildningstimmar (utbildning).
10 ÖVRIG VERKSAMHET
10 A SPORTKOMMITTÉN
Under säsongen 2020/21 bestod Sportkommittén av Henrik Broén (sammankallande) och
övriga deltagare varit Emma Hoffman, Lelle Roos, Carin Sjöberg och Magnus Berglund.
Kommittén har under våren arbetat för att säkra ledarstab och spelartrupp till säsongen
2021/22 vilket resulterat i att Bruno Lundberg kliver in som huvudtränare efter Philip Tiding
som valde att avsluta sitt uppdrag under våren där assisterande tränare Joakim Sjöstrand klev
in och tog huvudtränarrollen fram tills säsongens slut.
Annelie Blixt, assisterande tränare har valt att pausa varpå Maja Liljeroth kliver in i
ledarstaben. Fystränare Tobias Söderberg och materialansvarig Jesper Steen fortsätter sina
uppdrag. Utöver ett antal förlängda spelaravtal kan i denna stund tre nyförvärv presenteras Malin Lindgren, Ellen Westberg och Isabelle Gerig.
/Henrik Broén
10 B EVENEMANGSKOMMITTÉN
Säsongen 2020/21 har evenemangskommittén bestått av Anna-Lena Lindby, Elisabeth
Johansson, Therese Wiklund och Emmy Broman.
På grund av pandemin har vi denna säsong arrangerat endast fyra matcher med publik, tre med
50 personer och en med 300 personer. Övriga matcher har tyvärr spelats för tomma läktare.
Vi har inför och under denna säsong jobbat med inbokningar av matchvärdar både fysiskt
närvarande och virtuella. Vi har mött upp matchvärdarna på plats i arenan eller varit
behjälpliga inför tilldelad match då det inte varit möjligt för dem att vara fysiskt på plats.
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Vi har samarbetat med Johan Lindvall i marknads-kommittén för att kunna genomföra virtuellt
matchvärdskap, vilket vi tycker fungerat väl.
Vi har deltagit vid föreningens digitala möten och även på de få möten som varit fysiska och
har därmed varit väl informerade för att kunna kan driva igenom saker via evenemangskommittén.
Vi har under säsongen också efterlyst nya personer för att utvidga arbetsgruppen. Några namn
har kommit in så med lite tur kommer vi och ni ha nöjet att få möta på nya personer och idéer.
Vi har jobbat på med att Corona säkra arenan för spelare, ledare, domare och alla fantastiska
funktionärer på bästa möjliga och olika sätt. Vi kan lugnt säga att denna säsong så har det inte
varit svårt att få till funktionärer på match. Har varit supporters som ställt sig till förfogande
och köat för att få hjälpa till. Vi kan bara hoppas det håller i sig till framtida säsonger.
Vi har försökt att nå ut med utbudet i supportershopen till supporters via sociala medier då vi
endast under ett fåtal matcher fått ta emot publik i arenan. Supporters runt om i Sverige har
fått sina inköpta varor hemskickade via post och våra trogna supporters på ön har hämtat
antingen på arenan eller på kansliet.
Även om vi i evenemang har det väldigt trevligt tillsammans saknar vi det som varit tidigare
säsonger som VIP mingel och en arena fylld av publik och härliga supporters.
/Anna-Lena, Elisabeth, Therese och Emmy

10 C SPONSORKOMMITTÉN
Sponsorkommittén har under verksamhetsåret bestått av Göran Nährström, Harald Hoffman,
Henrik Norragård, Patrik Klintberg, Erik Hultgren och Johan Zillén.
Arbetet har fått bedrivas på distans till en mycket större utsträckning än tidigare, men med
över lag gott resultat och stor förståelse för att det personliga mötet fått utebli.
Inte desto mindre blir det alltid ont om tid att få allt tryck på plats i tid för foto, tidning och
filmande av intro innan säsongen rullar i gång.
Arbetet med att hitta längre avtal har tappat fart då osäkerheten hos många samarbetspartners varit stor. Vi har även fått arbeta med andra lösningar för matchvärdskap då en stor
del av värdet ligger i att vara på plats. Ingen sponsorträff har genomförts, i stället har vi delat
ut en blomma till samtliga sponsorer som tack för säsongen som gått.
Under säsongen har fyra informationsbrev skickats ut till samtliga samarbetspartners för att
hålla dem informerade om föreningens verksamhet. Arbetet inför säsongen 2021/22 har
inletts tidigt för att hinna med så mycket som möjligt inför kommande säsong.
/Johan Zillén
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10 D MARKNADSKOMMITTÉN
Deltagare i kommittén har under året varit Johan Lindvall och Vincent Ruthström.
På grund av pandemin har vi 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.
Statistiken visar också att vi lyckades bra med det. Endre IF hade överlägset flest tittare av
lagen i SSL dam, såväl i grundserien som i slutspelet.
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.
Vi kommer också att rapportera mera från U- och JAS-lagsmatcher, om nu pandemin tillåter
det.
/Johan Lindvall
10 E UNGDOMSKOMMITTÉN
Ungdomskommittén har under perioden haft nio protokollförda möten varav merparten
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 präglats av pandemins framfart och
begränsningarna det innebar. Kommitténs bild är dock att lagen, dess tränare, styrelsen samt
kansliet har gjort ett fantastiskt jobb för att anpassa verksamheten så att många aktiviteter
trots allt kunde genomföras. Kommittén har försökt bidra kring tydlig kommunikation i
föreningen där vi uppfattade oro eller osäkerhet.
Ett förslag till arbetsbeskrivning till kommittén formulerades vilket styrelsen med några
justeringar kunde fastställas.
Kommittén hade å föreningens vägnar arbetat fram en ansökan till arvet efter Robert Hägg
som 29 april 2020 beviljade 97 000 kronor. En del av pengarna har kunnat användas som
planerat så som materialinköp till målvaktsakademin och till prova-på-verksamhet. Andra
aktiviteter i ansökan har fått skjutas på grund av pandemin.
Stipendier till Bagarns minne kunde med hjälp av A-laget delas ut även om det var i Corona
anpassat format. Ett föreningsgemensamt säsongsavslut var dock praktiskt inte möjligt att
genomföra.
Ungdomskommittén var även tvungen att ställa in den planerade upptaktsturneringen
4–6 september 2020. Två lag från fastlandet valde ändå att komma till ön och kunde spela
några träningsmatcher mot Endre-lag. Under hösten påbörjades planering för en
upptaktsturnering 3–5 september 2021.
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Under april 2021 arbetade kommittén fram några mindre förslag till justeringar i de policys
som kommittén har ett ansvar kring. En större översyn planeras framöver.
/Stefaan de Maecker
10 F UNGDOMSANSVARIGA
Under denna annorlunda säsong där pandemin stängt ner stora delar av säsongen har vi ändå
kämpat på och gjort det vi har kunnat för att hålla verksamheten i gång när det varit möjligt.
Vi lyckades tyvärr inte med att rekrytera nya tränare till U-laget utan flera tränare/ledare i
föreningen fick hjälpas åt att hålla i träningar och matcher under hösten tills pandemin stängde
ner träning och matchspel.
Vi startade upp arbetet med att ta nästa steg med U-laget. Vi har varit en grupp som jobbat
med att utvärdera SUM och hur vi ska ta nästa steg.
Vi har genomfört en enkät med alla våra U-lagspelare där de fått svara på frågor om sitt
idrottande och på vilken nivå de vill träna och spela. Svaret vi fick fram var att det var dags att
ta nästa steg och dela upp U-laget i två nivåer till nästa säsong. Arbetet sattes i gång med att
rekrytera tränare till de två lagen och i skrivande stund så finns flera kandidater som
intervjuas.
Vi fanns med på idrottensdag på Tjelvarskolan där vi presenterade Endre och eleverna fick
prova på innebandy. Kommer troligtvis bli en fortsättning i höst.
Vi har haft en innebandyskola för flickor födda 2014 åtta söndagar under hösten. Där barnen
fått prova på innebandy med mycket lek och rörelse. Tyvärr så gick det inte att starta upp ett
nytt lag i februari pga. restriktionerna. Men när barnen fick börja träna igen så anordnade vi en
till innebandyskola för F14 i åtta veckor under våren. Innebandyskolan var mycket uppskattad
denna säsong igen och vi hade hjälp av spelare från F06/07.
Vi startade upp en gemensam teknikträning för spelare i F10-F13 där just teknik var
huvudmomenten på träningarna. Det har varit fantastiskt att se hur spelarna utvecklat sin
teknik under säsongen.
Vi fick ställa in Fast Forward Girls lägret och Upptaktsturneringen. Tyvärr kommer vi ställa in
lägret även denna sommar men planerar för att kunna genomföra Upptaktsturneringen.
Om vi blickar framåt så hoppas vi att det kommer bli en mer normal säsong där vi kan fortsätta
med ledarträffar, ledarmatcher, innebandyskola, uppstart av nytt lag F14, gemensamma
teknikträningar och en hel del andra saker som vi har på agendan.
/Lennart Lelle Roos
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11 ÖVRIGT
Styrelse, kommittéer och ledare samlades för uppstartshelg på Scandic i början på september
för att planera och samordna verksamhetsåret samt få möjlighet att träffas och bara umgås.
Träffen genomfördes både fysiskt och med deltagare som deltog digitalt.
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 2020/21 trots pandemin har kunnat genomföras.
/Carin Sjöberg, Eva Didriksson, Magnus Berglund, Emma Hoffman, Henrik Broén, Johan Zillén,
Camilla Bark och Jenny Sandelin
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