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OM ENDRE IF
VISION
VÅR VISION

Vara en ledande
förening inom
daminnebandy i
Sverige.

Endre skall vara en ledande förening inom daminnebandy i Sverige.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ
Vi skall bedriva innebandy för Tjejer/Damer på elit- och
breddnivå. För att ge bästa förutsättningarna att utvecklas
och ha kul och ges möjlighet att nå elitnivå.

VÅRA KÄRNVÄRDEN:
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Engagemang

Nära

Drivande

Roligt

Ekonomi

Engagerade ledare,
styrelse och funktionärer

Vi har en lokal
förankring både i
socken och i region

Ledande i föreningslivet på Gotland

Roligt att vara spelare
och ledare i Endre IF

Ekonomi i balans

endreif.se

KLUBBENS
BAKGRUND
Endre Idrottsförening bildades 1906 av några herrar i
bygden. Det skulle ”sparkes boll” och ”kastes spjut”, men
även andra idrotter skulle utövas. Vid ett sammanträde 24
februari 1906 skapades en ändamålsparagraf för förening;
”§1. Endre Idrottsförening har till ändamål att under
sommarmånaderna i fria naturen genom idrottsöfningar
och folklekar stärka kärleken till fosterbygden, utväckla
kroppskrafterna, utbilda ungdomen till beslutsamhet
och kraft samt motarbeta pjoskig förfining och osvensk
vekhet.”

Det var på våren 1996 som föreningen väcktes till liv
igen efter att ha varit vilande ett antal år. Några tjejer
i klass 6 i Endre skola deltog i Påskcupen i innebandy
och fick mersmak efter cupen. Hösten 1996 började
tjejerna högstadiet i Romaskolan och bestämde sig för
att bilda ett lag. Det var 15 tjejer med från början som
tränade i Dalhems gymnastiksal. Det fanns ingen serie
för flickor utan laget fick spela i en pojkserie där pojkarna var två år yngre. Premiärmatchen gick 18/1-97 mot
Väskindes pojkar födda 1984, Väskinde vann med 2-1.
Tränare blev Göran Nährström och ordförande Harald
Hoffman då döttrarna spelade i laget. I laget fanns även
Ewa Jansson och Emma Järlö som spelade hela vägen
upp till och i elitserien i många år.
Laget präglades tidigt av kämpaglöd och ett
Endrehjärta som hänger med än idag.
Säsongen 03/04 i division 1 avslutar Endre IF med en
hemmavinst i Södervärnshallen mot Dalen med 6-4
inför 707 åskådare. Endre vann samtliga matcher i
kvalet till elitserien mot Dalen och Boliden. Klivet upp i
elitserien var klart!

Säsongen 04/05 blir den första i elitserien med nytillskottet Joakim Sjöstrand som tränare och Endre spelar
då i elit södra och slutar på en 5:e plats.
Medlemsantalet låg på 100 personer och Endre införskaffar för första gången supporterkläder.
Endre visade snabbt att man var i elitserien
för att stanna!
Säsongen 2016/2017 är nu Endres 13:e säsong i elitserien. Föreningen har idag 11 lag ner till och med tjejer
F10 och har över 500 medlemmar.
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HUR NÅR VI VÅRA MÅL?
STRATEGI
Genom att nå dessa mål ska vi göra visionen till verklighet:

• HÅLLBAR EKONOMI
• A–LAG I SSL
• JUNIORALLSVENSKAN

DELMÅL

2020/2021

• 1 NYTT LAG I VARJE ÅRSKULL
DELMÅL

2019/2020
DELMÅL

2018/2019
A-lag i semifinal
Etablerat SUM
Träningsturnering med fastlandslag
Utveckla vårt kansli med 1,5 tjänst
Utveckla vår tvärkommunikation
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Globen!
Elitlicens införs
Program för våra partners
Intäkterna ökar med 30%
Uppstart av motionsidrott - för att
må bra.

Globen!
Hållbar organisation
Stabil ekonomi
Fortsatt utveckling av
bredd

ORGANISATIONEN
STYRELSE

KANSLI

UNGDOMSKOMMITTÉ

SPORTKOMMITTÉ

EVENEMANGSKOMMITTÉ

MARKNADSKOMMITTÉ

UTBILDNINGSKOMMITTÉ

• Tider/bokning

• Värva nya spelare

• Sponsormingel

• Sponsringsavtal

• Inventera behov

• Dialog med lag/ledare

A-lag

• Pausunderhållning

• Hemsida

• Säkerställa att policys

• Policys efterlevnad

• Kontraktera ledarstab

• Bolltävling

• Varumärket

• Upptaktsmöten

• Scouting

• Kiosk

• Sociala Medier

• Föräldramöten

• Ansvara för A-lags-

• Jumbotron och musik • Affischer/Annonser

• Samordning med

truppen

• Matchvärdsskap

• Fotografering

• Samordna resor till

• Bemanning Kiosk

• Lotter

matcher

• Sarg (bygga)

• Profilkläder

• Hantera boende till

• Matchgrupp

andra idrotter

värvade
spelare
• Material
• Sjukvård
• Ha en dialog med
Ungdomskommitté

TVÄRGRUPP
Koordinerar kommunikation och aktiviteter
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efterlevs
• Utbildningsprogram
• Inspiration till ledare

SPELARUTVECKLINGSMODELL

U-LAG

}

JAS-LAG
16-17 ÅR

}

AKADEMILAG

}

15 ÅR
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U-lag, syfte: Vara ett elitförberedande lag med
utveckling av spelare i fokus. Tävlar i fastlandsserie med ambition att delta i serie där laget
och spelarna utmanas i så jämna matcher som
möjligt. Vidareutvecklar spelare efter JAS-ålder
mot att kunna spela i SSL-laget framöver samt ger
ambitiösa spelare på Gotland som ännu inte nått
elitnivå möjligheten att delta i en seriös verksamhet.

JAS-lag syfte: Vara ett elitförberedande lag med
utveckling av spelare i fokus. Ska dessutom tävla
mot nationell elit på juniorsidan med utgångspunkten att alla spelar. Vidareutvecklar spelare efter
akademiålder mot att kunna spela i division U och
A-laget framöver samt ger ambitiösa unga spelare på
Gotland en möjlighet att delta i en seriös verksamhet.

Akademilag, syfte: Vara ett förberedande steg
inför JAS-laget samt förbereda spelarna individuellt
inför att kunna välja riktning och förstår vad en
elitsatsning innebär. Spelarnas ska ges förutsättningar att resonera kring sin individuella utveckling
för att kunna driva sin egen utveckling som spelare.
Tävlingsmomentet i träning ska bli tydligt för att
spelarna ska utmanas i en positiv miljö vardagligen.
Laget ska ha ett frekvent utbyte med lag på fastlandet i form av såväl frekvent deltagande i cuper
som aktivt verka för att träna och träningsspela i
och med andra miljöer. Dessutom deltar man i spel i
gotlandsserie för att få en vardaglig matchning.

}

}

utanför planen samt delta i högsta serien med en
konstant ambition att vinna SM-guld, detta med
så många lokalt förankrade spelare som möjligt.

”MOTIONSLAG”
16 ÅR+

A-LAG

A-lag syfte: Representera föreningen på och

Syfte Motionslag:
Ge möjlighet till spelare som
vill fortsätta med innebandy
från 16 års ålder utan att
sikta mot eliten att spela i
en ambitiös och fungerande
förening med ordning och
reda. Föreningen ska med
”Motionslaget” bidra till att vi
efterlever devisen ”så många
som möjligt, så länge som
möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”. Det ska
därför vara möjligt att vid
förändrad ambitionsnivå
byta lag till och från JAS- eller
U-laget.

INKLUDERANDE
VERKSAMHET

• Så många som möjligt, så länge som möjligt,
i en så bra verksamhet som möjligt!
• Leta inte efter vem som är ”talang” – se istället
talangen i alla!
• Du som ungdomsledare möter fler blivande
ungdomsledare än blivande elitspelare på
träningarna, var därför en god vuxen förebild!
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MEDIAANALYS
Under säsongen 2017-2018 genomfördes en mediaanalys av Upplevelseinstitutet.
BAKGRUND OCH SYFTE
På uppdrag av Endre IF har Upplevelseinstitutet genomfört
en analys av föreningens mediala genomslag under perioden
1/5-2017 till 30/4-2018. Syftet är att förstå i vilken grad föreningen
har attraherat svensk media generellt, men även i vilken grad
”Gotland” har kommunicerats i press och webb.

METOD
• Analysen är utförd i svenska källor i tre olika medieslag:
• TV – 15 TV-kanaler, tablålagda sportsändningar (riksnivå)
• Print – ca 900 källor
• Webb – ca 2 500 källor
Avseende print och webb använder vi oss av Retrievers sökmotor och källor.

SAMMANFATTNING AV MEDIAANALYS:
• Endre IF har förekommit i totalt 1 967 artiklar under perioden 1/5-2017 till 30/4-2018.
I 17% av dessa (336 st) har Gotland omnämnts på ett sätt som kopplas an till föreningen.
• Räckvidden för dessa artiklar uppgår till 106 833 000 läsare, varav gotländska 9 365 000.
• Cirka 19% av artiklarna har publicerats i mars månad i samband med slutspelet.
• Föreningen har förekommit i 6 olika inslag i TV (riksnivå), varav tre av dessa är livesändningar
och resterande tre är repriser. Fem av inslagen har sänts i Sportkanalen, och ett i TV4 Sport.
Inslagstiden är 11:11:04 och antalet tittare är 3 000 000.

Exempel på artiklar

Antal artiklar över tid
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Vår nya hemmaarena som invigdes hösten 2015. Här spelas innebandy, basket
och arrangeras olika event. Arenan ägs och drivs av Region Gotland.

www
endreif
se
KOMMUNIKATIONSSTRATEGI:
All kommunikation utgår ifrån www.endreif.se
Vi använder sociala medier för att skapa en delaktighet och bygga ett
engagemang för föreningen/klubben.
•

Facebook: Nätverk, marknadskommunikation med följare

•

Twitter: Matchbevakning pre och post match.

•

Liverapportering av matcher: Via SIBF och SSL Play

•
		
		
•

•
		

Instagram: hanteras av representationslaget för att skapa
delaktighet och intresse för spelare och laget. Använd följande
hashtags vid inlägg #endreif, #ssl
Nyhetsbrev

Inbjudningar till kick-off, ledarträffar och utbildningar
sker via mejl eller hemsida
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•

BAGARNS
STIPENDIUM

•

BAGARNS STIPENDIUM utdelas en gång per år till två ungdomar i Endre IF:s ungdomslag. Stipendiaten ska vara en förebild
både på och utanför innebandyplan och utses av en jury. Här delas priset ut av Kenneth ”Bagarn” Jonasson.

IDEELLA KRAFTER
– föreningens största tillgång!
Gotland har många idrottsföreningar och vi kan vara stolta över
att ha flera fantastiska prestationer inom bl a fotboll, hockey,
basket och innebandy.
Vi i Endre IF är också väldigt stolta när vi tänker på krafterna
bakom framgångarna, på alla som outröttligt kämpar i medgång
och motgång. Vår förening präglas av kämpaglöd och ett stort
hjärta!
Det är tack vare alla våra ledare och funktionärer som
klubben har blivit så framgångsrik, och att vi tillsammans alltid
ställer upp för varandra och föreningens bästa.

Henrik Norragård är tränare för F03. Han arbetar också
i klubbens sponsorkommitté.
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EKONOMI

Ekonomin är en viktig del i att föreningen har lyckats så bra
och skapat sig en plats i högsta serien SSL Det betyder också
att vi har kunnat utveckla ungdomsverksamheten och därmed
skapat en ekonomisk hållbarhet över tid.

Det kallar vi en ekonomi i balans.

KIOSK
SPONSRING

ENTRÉ

MEDLEMSAVGIFTER
LOK-STÖD

Alla våra barn- och ungdomslag turas om att hjälpa till under a-lagsmatcherna med bl a bolltävlingar.
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KONTAKTA ENDRE IF



Styrelse

Kansli

styrelse@endreif.se

kansli@endreif.se
070-458 24 45

Ordförande
Carin Sjöberg
carin.sjoberg@endreif.se
070-655 35 97

Vice ordförande
Eva Didriksson
eva.didriksson@endreif.se

Kassör
Magnus Berglund
magnus.berglund@endreif.se

Ledamot
Johan Zillén
johan.zillen@endreif.se

Besöksadress:
Idrottens Hus
Färjeleden 5J
621 21 VISBY
Postadress:
Box 1030
621 21 VISBY

Öppettider: Mån-fre 08.00-16.00

Sportkommittén: elit@endreif.se
Ungdomskommittén: ungdom@endreif.se

Ledamot
Emma Hoffman

Utbildningskommittén: utbildning@endreif.se

emma.hoffman@endreif.se

Sponsorkommittén: sponsring@endreif.se

Ledamot
Fredrik Hasselberg

Marknadskommittén: marknadsforing@endreif.se

fredrik.hasselberg@endreif.se

Suppleant
Camilla Bark
camilla.bark@endreif.se

Suppleant
Emmy Broman
emmy.broman@endreif.se

Evenemangskommittén: evenemang@endreif.se

