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1 ORDFÖRANDE HAR ORDET
Säsongen 2018/2019 har vi satsat ytterligare på att utveckla vår organisation med syfte att
skapa en hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Vår Playbook med tydliga
delmål och mål samt vision är vår ledstjärna. Vi har anställt ytterligare en person och kansliet
har 1,5 tjänster med uppdrag att utveckla vår förening.
I ett led i att stärka vår kommunikation mellan kansli och våra kommittéer infördes
tvärgruppsmöten under säsongen för att säkerställa dialog och kommunikation mellan
varandra. Vi har fortsatt att utveckla vår klubbtidning med syfte att bygga varumärke och
exponering av Endre IF.
Vi har tagit stora kliv framåt i vår marknadskommunikation och ökat vår närvaro i sociala
medier och utvecklat vår kommunikation med rörligt material allt för att arbeta mera
integrerat med våra partners, publik och intressenter lokalt och nationellt.
Vi har idag rekordmånga ungdomar involverade i vår breddverksamhet så som JAS-laget (F0203) som har en trupp på 34 spelare och U-laget (F01 och äldre) som har en trupp på 32 spelare.
Det är historiskt rekord för Endre IF och ett resultat av vår utvecklade spelmodell SUM och
satsning på bredd. Flera av våra tidigare A-lagspelare så som Lina Ahlqvist (U-laget), Emilia
Hammarsköld (U-laget), Emma Ahlqvist (JAS-laget), Anna Jakobsson (JAS-laget), Sabina
Wedberg (Akademi-laget) och Maria Zillén (Akademi-laget) är involverade i vår bredd både
som faddrar, mentorer och ledare vilket är mycket glädjande!
Förening bygger till stor del på det fantastiska och goda ideella arbetet som genomförs
dagligen i Endre IF. Rekrytering av ledare, ideella krafter är en pågående process och vi
utvärderar löpande vår organisation och vårt arbete för att se hur vi gemensamt kan hitta
arbetssätt som underlättar och attraherar fler personer att engagera sig i föreningen.
Vi startade i januari upp ett nytt lag för flickor födda 2012, vilket är en del av vår målsättning
att ha alltid ett lag i varje årskull.
Samarbetet med Gotlands Innebandyförbund har också stärkts och vi är delaktiga i styrelse
och utvecklingsarbetet kring att stärka innebandyn på Gotland.
Ekonomin är stabil och vi har medvetet gjort satsningar kring vårt kansli för att kunna
utvecklas och fortsatt vara en hållbar idrottsförening över tid.
Vi kommer att fortsätta med vårt samhällsengagemang och arbeta med att inkludera och
engagera människor i idrotten som led i att bidra till gemenskap och bättre folkhälsa. Vårt
övergripande mål är att bygga bredd dvs att skapa en bred verksamhet med flera barn och
ungdomslag för att på så vis bygga en hållbar idrott.
Vår vision är att vi skall bedriva innebandy för flickor/damer på elit- och breddnivå för att ge
bästa förutsättningar att utvecklas, ha kul och ge möjlighet att nå elitnivå. Vi ser fram emot en
ny spännande innebandysäsong i såväl SSL som i vår ungdomsverksamhet!
/Carin Sjöberg
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2 A STYRELSE
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Carin Sjöberg
Eva Didriksson
Magnus Berglund
Emma Hoffman
Johan Zillén
Fredrik Hasselberg

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2 B SUPPLEANTER
Emmy Broberg
Camilla Bark
2 C ADJUNGERADE
Kansliansvarig Pia Tillaeus Karlström och kommittéer har varit adjungerade vid behov till
styrelsen.
2 D REVISORER
Anders Andersson och Roland Jacobsson
2 E REVISORSUPPLEANTER
Birgitta Hallgren
3 MEDLEMMAR
Antal medlemmar var per 31/12 2018 518 st.
Antal redovisade sammankomster för LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) var under kalenderåret
2018 1 051 st.
Medlemsavgiften har för kalenderåret 2018 varit 300 kr för enskild medlem och 600 kr för
familjemedlemskap.
Från och med 1/1 2019 betalas medlemsavgiften per verksamhetsår 1/5 - 30/4 istället för per
kalenderår för att bättre följa säsongen och övriga avgifter så som spelarlicens.
4 ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hölls den 13 juni 2018 i Endre bygdegård där stadgeenliga val förrättades.
5 STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda styrelsemöten. Verkställande utskott består
av ordförande, vice ordförande och kassör.

endreif.se

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 Torbjörn Kotz från ungdomskommittén
som ledamot, ungdomsledare Emma Ahlqvist som suppleant och vår styrelsesuppleant
Emmy Broman i valberedningen.



Vårt DF (Distriktsförbund) är Gotlands Idrottsförbund - GI

6 LAGEN
Vi har under säsongen haft 12 lag i gång i vår verksamhet varav 2 seniorlag, 2 juniorlag och 8
flicklag.













A-laget
U-laget (F00 och uppåt)
JAS-lag (F01 och F02)
Akademi (F03)
F04
F05
F06
F07
F08-09
F10
F11
F12
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A-laget
Endres representationslag deltog under säsongen 2018/2019 i Svenska Superligan (SSL) för
femtonde säsongen i följd. Laget bestod av 24 spelare och sex ledare med olika
ansvarsområden. Föreningens kommittéer har verkat kring SSL-laget för att skapa
förutsättningar för att göra goda sportsliga resultat samt bra matcharrangemang som lockat
en snittpublik i grundserien på 704 åskådare per match och i slutspelet 1209 åskådare per
match. Publiksnittet i grundserien är det högsta inom föreningens historia och är det nya
publikrekordet i Svenska Superligan för damer.
Ledarstab
Ledarstaben har under första halvan av säsongen bestått av huvudtränare Alexander
Brinkmann, assisterande tränare Joakim Sjöstrand, assisterande tränare Annelie Blixt,
lagledare Linda Mattsson och materialansvarig Jesper Steen. I december avslutades
samarbetet med huvudtränare Alexander Brinkmann som ersattes av Tom Iversjö. Övrig
ledarstab har varit intakt under säsongen.
Nya spelare inför säsongen
Stephanie Boberg, Maja Liljeroth, Milla Nordlund, Ellen Bäckstedt, Terese Ahlqvist,
Blanka Linge, Tove Sandelin och Liisa Kokkonen.
Träning och tävling
Under säsongen genomfördes ca 175 gemensamma träningspass som också kompletterats
med individuella pass beroende på respektive spelares kapacitet utifrån Svensonmodellen.
Spelarna har också fått individuell feedback i form av videoklipp för att skapa förutsättningar
för utveckling av individuella och gemensamma detaljer i spelet.
Under grundserien spelades 26 matcher där laget vann 17 av dessa på ordinarie tid och
förlorade sju. Två matcher gick till förlängning där båda slutade med vinst. Detta gjorde att
laget hamnade på femte plats i tabellen med 55 inspelade poäng och avancerade till
kvartsfinal.
Landslag
Under säsongen har spelare från Endre IF representerat Sverige, Norge och Finland i
landslagsturneringar genom Sara Steen, Karen Farnes, Thea Ekholt, Anna Moberg, Sophia
Lundmark, Moa Svanström, Milla Nordlund, Stephanie Boberg, Ellen Bäckstedt och Stina
Ander.
Sportkommitténs slutord
Säsongen 2018/2019 har varit en ovanligt händelserik säsong med både upp och nedgång.
Under säsongen har representationslaget bytt huvudtränare mitt under säsongen, vilket aldrig
tidigare skett i klubbens historia. Alexander Brinkmann fick lämna sitt uppdrag som
huvudtränare och Tom Iversjö tog över resterande del av säsongen. En konflikt mellan
föreningen Svenska Superligan och Svenska innebandyförbundet har haft ett stort fokus
internt i Endre IF men också påverkat hela innebandyrörelsen. Liisa Kokkonen gjorde
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comeback, Tove Sandelin gjorde mål i sin debutmatch och Blanka Linge höll nollan i sitt första
inhopp i SSL.
Representationslaget slutade på en femte plasts i grundserien med 55 inspelade poäng.
Samma placering som säsongen 2017/2018 men med 11 fler inspelade poäng och 44 fler mål,
vilket tyder på en positiv utveckling. I kvartsfinal ställdes laget mot Täby FC, som gick segrande
i den sista avgörande matchen i Tibblehallen. Målsättningen var högre än så men det blir inte
alltid som man har tänkt sig.
Fyra spelare har valt att avsluta sina karriärer, ta en paus från innebandyn efter säsongens slut
eller valt fortsatt spel i annan klubb. Ett stort tack till Sophia Lundmark, Karen Farnes, Alva
Olofsson, Milla Nordlund och Clara Gottberg för fina insatser i Endre IF. Ett extra tack till Tom
Iversjö för ett fint arbete under andra halvan av säsongen samt till Liisa Kokkonen för att du
gjorde comeback.
Slutligen ett stort tack till alla ideella krafter och anställda som gör det möjligt för vårt
representationslag att spela i världens bästa liga!
U-laget
Truppen
Vi har varit 5 ledare knutna till laget och 17 spelare i truppen under säsongen.
Ledare: Tränare Emilia Hammarskjöld, Lina Ahlqvist. Lagledare/Administration/Ekonomi Lars
Jakobsson. Material och samordning av arbetsinsatser Anna Ahlvin och Helene Fahlstedt.
Träningar
Laget har tränat under säsong tränat tre gånger i veckan och har även samtränat med
föreningens JAS-lag.
Seriespel
Detta år så har vi spelat div 2 i Södermanland. Laget slutade på 6:e plats efter 18 spelade
matcher varav 6 vinster och 3 oavgjorda samt 9 förluster. Vår hemmahall har varit Pershagen i
Södertälje men trots detta fick vi denna säsong 5 lag att komma till Visby så att vi har fått
möjlighet att spela inför vår hemmapublik och minska resandet.
Övrigt
Stort tack till alla föräldrar och övriga som har hjälpt till med laget.
Kommande säsong 2019/2020
Laget är anmält till samma serie div 2 Södermanland. Laget fylls nu på med spelarna F01 som
lämnar JAS och flyttar upp till U-laget vilket innebär att man till kommande säsong blir en
trupp på ca 30 spelare. Huvudtränare blir Emma Ahlqvist.
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JAS-laget
Truppen
JAS har under säsongen 2018/2019 varit 32 spelare, 8 ledare och två ”miniledare”:
Daniel Martell, Per-Ola Hallberg, Patrik Klintberg, Theres Tofftén, Anna-Lena Lindby,
Jenny Sandelin, Anna Jakobsson, Emma Ahlqvist, Abbe och Charlie
Träningar
Vi har under säsongen tränat tre gånger i veckan och så länge vädret tillåtit har vi varit
utomhus måndagar och kört fys. De övriga två gångerna har vi varit i ICA Maxi Arena. Måndag
och fredag har det varit gemensam träning med U-laget och på onsdagar egen träning där det
har varit fokus på det som Anna och Emma haft enligt säsongsplan. Fredagarna har varit
spelträningar inför helgens matcher som väntat lagen.
Seriespel
Även detta år har vi spelat i Juniorallsvenskan och spelat våra hemma matcher i ICA Maxi
Arena. Då vi varit många spelare i truppen så har vi även kunnat vara behjälpliga i U-laget
mellan varven.
Cupspel
Är inte aktuellt då vi spelar i JAS och har många resor till bortamatcher ändå.
Övrigt
Årets upplaga av spelare har bestått av årgång 01/02. Vi har även fått in 02 spelare från Wisby
City som till denna säsong valde att lägga ner sitt lag. Vi har haft två teambuilding tillfällen
under säsongen. Vi har arbetar på Warfsholms konserter, fått lära oss ansiktsmålning via
Hansa Event och hjälpt till på LF dagen samt inventerat i olika butiker för att dra in pengar. Vid
varje hemma match har Anna och Emma haft matchsamling för alla våra trogna supporters och
gått igenom vad man ska kika lite extra på under match och det har varit mycket uppskattat.
Summering säsongen 18/19
Endres bästa JAS säsong någonsin har vi nu avverkat! Några riktiga toppar i serien har vi haft
och spelat fantastiskt bra matcher. Många bra prestationer som lag och individuellt. Vi ledare
har haft fantastiskt roligt längs vägen och det har varit ett nöje att få dela framgångar och
gemenskap med tjejerna.
Kommande säsong 19/20
Nya spelare, ny ledarstab och nya möjligheter. F03 före detta Akademi ansluter och F01
lämnar för U-laget. Vi ser fram emot kommande innebandysäsong!
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Akademilaget (F03)
Truppen
Vi har varit 8 ledare knutna till laget och 19 tjejer i truppen under säsongen.
Ledare: Stefan Söderbäck, Sabina Wedberg, Camilla Bark, Henrik Norragård, Anna Wickström,
Thomas Bark, Oscar Owen-Berghmark och Maria Zillén.
Träningar
Under sommaren hade vi fåtalet träningar och under året tränade vi i snitt tre gånger per
vecka.
Seriespel
I sedvanlig ordning har vi haft ett lag i en serie med blandade åldrar vilket varit utmanande för
spelarna. Liksom i fjol har vi fått möta äldre motstånd samt jämnåriga killar. Det har varit en
väldigt utvecklande säsong och spelarnas förmåga att spela såväl individuellt som i lag har
utvecklats mycket.
Storvretacupen i Uppsala i december
Vi åkte iväg med ett lag till turneringen och valde pga mängden spelare att inte mönstra
samtliga spelare till varje match. Speltiden skulle ha blivit för liten för varje enskild individ per
match för att det skulle bli bra. Därför följde vi ett schema så att alla tjejer fick spela lika många
matcher. Myrten med buss kontrakterades vilket är fantastiskt för sammanhållningen.
Floorball Games i Linköping i april
Vi åkte återigen iväg med ett lag samt 6 ledare. Vis av erfarenheten från i fjol ändrades
spelschemat i cupen så att vi hade möjlighet att spela finalspelet, även om vi inte tog oss dit
denna gång. Laget har under säsongen haft en målvaktsbrist och vid detta tillfälle kunde vi
liksom i Storvreta inte mönstra med en erfaren målvakt utan utespelarna tog ansvar genom att
turas om att stå i mål på frivillig basis. Ett underbart tecken på att laget har tillit till varandra
och tecken på mognad att man kan ställa upp på dessa premisser. Myrten och bussen var
återigen en framgångsfaktor för lagsammanhållningen.
Övrigt
Vi har fortfarande en mycket engagerad och välorganiserad föräldragrupp som sköter allt
runtomkring laget med arbete vid A-lagsmatcher, försäljning etc på ett strålande sätt. De gör
det lätt för oss ledare att fokusera på allt som har med laget att göra. Sabina har tillsammans
med Maria och Oscar betytt mycket för spelarnas utveckling både på och bredvid planen. Det
har varit en fröjd att se deras utveckling i olika faser.
Kommande säsong 2019/2020
Vi kommer under året att slå ihop laget med flickor födda 02 och bilda JAS-laget i Endre. Detta
ser vi väldigt mycket fram emot då vi kommer att få möta jämnåriga och slippa spel mot
herrjuniorer. Vi kommer även till en situation där det finns etablerade målvakter med i laget
vilket skapar trygghet i truppen. Utmaningen vi ser för stunden är att kunna knyta rätt
tränarkompetens till laget där vi redan fått in Olivia Ruthström som en stark kraft i arbetet
men vi behöver ytterligare resurser för att få en bärkraftig organisation. Tidigare
föräldraledare från F03 följer med laget och tar hand om administrativa delar.
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Flickor 04
Truppen
14 spelare och 5 ledare, Niklas Permerud, Jörgen Svärd, Charlotte Magnusson, Erik Solblad
och Fredrick Magnusson
Träningar
Laget har tränat 3 gånger i veckan, tisdagar i Södervärn 18:30, torsdagar i Västerhejde 16:30
och fredagar i ICA Maxi Arena 16:00.
Seriespel
Laget har spelat i serien Pantamera Ljusröd mot yngre killar samt mot mixedlag.
Cuper
Laget har deltagit i Gothia Cup i Göteborg 2-6/1 samt Linköping Floorball Cup 12-14/4.
Övrigt
Föräldragruppen ordnade Jumping på Träningsboxen som teambuilding och alternativ träning.
Summering säsongen 2018/2019
Laget har under säsongen samarbetat med Roma IF och deras P05. Man har genomfört
träningar tillsammans i Sävehallen och även i ICA Maxi Arena vilket har mottagits positivt från
både killarnas och tjejernas sida.
Kommande säsong 2019/2020
Få spela kvar i samma serie som vi gjort nu, komma iväg på två cuper på fastlandet.
Flickor 05
Truppen
Då säsongen startade var det en trupp på 8 spelare i laget. Glädjande att efter kort tid kom
flera tillbaka och nya spelare har kommit så vid säsongens slut bestod truppen av 15 spelare.
Tränare har varit Patrik Karlsson och lagledare Annsofie Järlö Ahlby och Linda Karlsson
Träningar
Laget har tränat tisdagar i Södervärnshallen kl 18-19 och onsdagar i Solberga kl 17-18. Laget
har haft en mycket god träningsnärvaro. Upplägget på träningarna har varit fokus på övningar
med matchlika situationer och mycket spel både på stor och liten plan. Spelarna har både
under träning och match uppmanats att ta egna initiativ och prova sig fram. Varje träning har
inletts med uppvärmning, ofta i form av lekar. Styrka och knä- bålstabilitet har ingått i varje
träning som ett viktigt inslag i skadeförebyggandet. En grundplanering av träningarna har
funnits från tränaren men med många inslag av spelarnas egna förslag om upplägg och
övningar. Några spelare har också haft hand om några träningar och vissa träningar har bytts
ut till förmån för andra aktiviteter. Laget har också haft ett samarbete med Wisby City P05 där
lagen vid flertalet tillfällen träningsspelat med, mot och mixat med varandra. Mycket
uppskattat och lärorikt.
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Seriespel
Under säsongen har laget spelat i mörkblå serie anordnad av Gotlands Innebandyförbund.
Både pojk- och flicklag har stått för motståndet och det har varit många jämna roliga matcher.
Vi upplever inga hinder att möta pojklag utan tvärtom, det utvecklar.
Cuper
Laget har deltagit i en cup under säsongen, Linköping Floorball Cup. En mycket lyckad cup på
alla sätt och vis. Den fantastiska lagkänslan byggdes upp ännu mer och alla trivs bra med
varandra och har otroligt roligt. Spelmässigt så gick det över förväntan, vi gick till A-final helt
obesegrade men kunde tyvärr inte spela finalen då hemresan väntade.
Övrigt
Utöver innebandy har laget samlats för att spela lasertag, sett på Endres A-lagsmatcher, sett
Visby IBK´s A-lagsmatcher, spelat föräldramatcher, haft gemensam julavslutning tillsammans
med föräldrar och syskon, målvakterna har deltagit i målvaktsträningar, hela laget med
föräldrar deltog i föreläsningen ”Socker”, gemensamt bad och spelarna har också själva
anordnat gemensamma aktiviteter.
Summering säsongen 2018/2019
Efter en något trög inledning med få spelare har det varit en otroligt bra säsong med ett lag
med en fantastisk lagkänsla! Flera kom tillbaka efter uppehåll och även nya spelare har
tillkommit. Dessa har tagits emot på ett mycket fint sätt av laget. Spelmässigt har många
utvecklats och utmanar sig själva och stöttar varandra. Samarbetet mellan spelare, ledare och
föräldrar har varit mycket gott och ett öppet och tillåtande klimat råder.
Kommande säsong 2019/2020
Vi ser fram emot en ny säsong med laget efter sommaruppehållet. Planerar att starta upp med
en cup i början av september och en cup i slutet av säsongen. Ser också fram emot att
ytterligare en ny spelare kommer att ansluta till laget. Vi kommer att fortsätta i samma anda
och behålla den fina lagkänsla och gemenskap som finns i laget. Ett mål är också att behålla den
lustbetonade känslan spelarna har inför innebandyn. Vi strävar efter vårt gemensamma mål; så
många som möjligt, så länge som möjligt.
Flickor 06
Truppen
Vi räknade in 27 stycken spelare vid säsongens slut. Några få tjejer tog en paus vid säsongens
start men vi hoppas de kommer tillbaka igen men vi fick också tillbaka några gamla spelare och
några nya. Vi har varit 8 ledare som har jobbat kring laget: Magnus Gardell, Annelie Jakobsson,
Jan Berzelius, Conny Andersson, Peter Ekström, Henrik Edwall, Cecilia de Maecker och Jessica
Jacobsson.
Träningar
Hösten började med Endres träningsturnering, vilket är en perfekt start på säsongen. Vi har
haft upp till tre träningar i veckan, två i Södervärn och en på Solberga. Under den sista delen av
säsongen delade vi vår onsdagstid med Endre F07 för att de skulle få träna på stor plan och vi
fick lite fler spelare på den träningen.
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Seriespel
I seriespelet hade vi två lag som vi brukar. Vi hamnade i en serie där våra tjejer för en gångs
skull var äldst i serien. Det skapade lite nya scenarion där tjejerna fick lite mer tid på planen, då
motståndet inte alltid var lika ettrigt som tidigare säsonger.
Linköping Floorball Cup
Cupen spelades 12-14 april i Linköping, precis som förra året, Det var skönt att
komma tillbaka till samma ställe, allt blir enkelt med logistiken. Resan började dock med
punktering, så en minibuss fick lasta ur tjejer och packning in i medföljande föräldrars bilar och
stressa fram på fredagskvällen för att hinna i tid till match. Som vanligt så åkte alla på alla
matcher för att heja på när det andra laget spelade. Spelmässigt gick det bäst för det ena laget
som gick vidare till semifinal. Vi fick respons från domarna i semifinalen som tyckte att
föräldraklacken var den bästa de sett på hela helgen.
Övrigt
Trenden att A-lagets matcher blir intressantare håller i sig, så de blir mer och mer intresserade
att se de vuxna tjejerna spela. Det var sista året med bollförsäljning, en stadig inkomst som vi
nu får försöka plocka in på annat sätt. Det kommer bli spännande att bli sargvakter nästa
säsong. I december tog vi en dagstripp till Nynäshamn för att möta deras 05/06 lag. Det var
tufft motstånd, så det blev en rejäl lektion. Men tjejerna fick nya kompisar på andra sidan havet
och vi hoppas kunna åka till dem igen nästa säsong.
Kommande säsong 2019/2020
Laget kommer även nästa säsong fortsätta med 2-3 träningar i veckan och ha två lag i seriespel
då vi är 27 spelare. Vi räknar med att åka på en cup under säsongen och åka över dagen till
Oskarshamn eller Nynäshamn och möta något lokalt lag.
Flickor 07
Truppen
Vi har varit mellan 13-15 spelare (varav ca 10 aktiva) samt 2 ledare Ann Forsberg och Thomas
Smedberg. Några av tjejerna har varslat att de slutar inför kommande säsong.
Träningar
VI har haft två träningar i veckan. 1 timme i Solberga och 1,5 timme i Södervärn tillsammans
med F06. Eftersom Solberga är ganska trång har fokus legat på bollkontroll, kondition och
styrka där och vi har haft ett snitt på ca tio tjejer/träning. I Södervärn med F06 har det varit
mer fokus på övningar och spel och ett snitt på ca 4-6 tjejer/träning.
Seriespel
Vi har spelat i ljusblå serie, vilket har passat mycket bra i deras utveckling. Det har dock varit
mycket svårt att få till ett helt lag till varje match och vi har lagt ner mycket tid på att försöka
låna in spelare från andra lag och vi har även fått ställa in någon match. Vi har lånat tjejer från
F06 samt killar från Roma IF. Vi har även försökt med Endres F08 men de har tyvärr inte riktigt
vågat spela med våra tjejer.
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Cupspel
Vi valde att åka på Linköping Floorball Cup i april månad. Efter några sena avhopp i sista
sekund lyckades vi låna in två tjejer från Stenkyrka och vi reste iväg med 10 spelare. Cupen
gick över förväntan och tjejerna åkte hem med fyra raka segrar av fyra spelade matcher. Det
var första gången de spelade match mot andra tjejlag bortsett mot F06.
Övrigt
Vi har haft en övernattning i Endre bygdegård med gemensam tillagning av tacos och några
gruppaktiviteter. Efter detta blev tjejerna mer sammansvetsade och några som funderat på att
sluta bestämde sig för att fortsätta spela. Laget hade också en egen säsongsavslutning med
laserdome och nachotallrik på Sunes Elefant efter. Båda dessa aktiviteter ordnades av
föräldragruppen som har bestått av fyra föräldrar. Tjejerna har också sålt bingolotter inför jul.
Summering säsongen 2018/2019
En mycket bra säsong med nya utmaningar. Vi bytte från grön till ljusblå serie vilket visade sig
vara positivt och utvecklande. Vi har en bra, men liten, grupp med tjejer. De har fantastisk
sammanhållning och de som är kvar älskar att spela innebandy. Cupen gick över förväntan och
resulterade inte bara i att gå obesegrade ur den, utan också att de vuxit samman mer som
grupp.
Kommande säsong 2019/2020
Vi behöver verkligen få fler spelare till laget om vi ska kunna bedriva bra verksamhet för
tjejerna, både vad gäller träningar och seriespel. De tio tjejer som vi tror att vi har kvar vill
verkligen spela innebandy och det vore synd om de tvingas sluta på grund av att vi inte kan få
ihop ett tillräckligt stort lag till serien.
Vi har större delen av säsongen bara varit två ledare som skött allt med träning, matcher och
det administrativa och det har varit för tungt för oss. Vi känner båda två att vi behöver få in fler
tränare och gärna någon med mer innebandyerfarenhet. Vi känner att vi inte orkar lägga ner
lika mycket tid kommande säsong som vi gjort den här säsongen. Det är med andra ord av stor
vikt att vi kan få in fler tränare men också fler spelare!
Flickor 08/09
Truppen
I truppen spelar för värvarande 24 tjejer födda år 2008 respektive 2009.
Vi är sex ledare med olika uppdrag kopplade till laget. Peter Ekström, Andreas Johansson,
Thomas Sjögren, Lasse Svensson, Lena Bergstedt Karlsson och undertecknad Johanna
Mörnefält.
Träningar
Under den gångna säsongen har laget tränat två gånger i veckan. Tisdagar klockan 17.0018.00 i Solbergsskolans lilla gymnastiksal respektive torsdagar samma tid i Gråboskolans
gymnastiksal. I avsaknad av sarg och på grund av att gymnastiksalen i Solbergsskolan inte är så
stor har flickorna i huvudsak tränat teknik på tisdags träningarna och spelat matchspel på
torsdagsträningarna. Gymnastiksalen i Gråbo är något större och i den hallen finns det sarg.
Utöver detta har flickorna vid ett tillfälle tränat ihop med laget F07. Träningen hölls då i
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Södervärnshalllen. Vid ett tillfälle har flickorna spelat en träningsmatch mot ett jämnårigt
pojklag. Matchen spelades i Västerhejde gymnastiksal.
Seriespel
Flickorna har spelat i serien Pantamera ljusgrön och mött lag med barn, både rena flick- och
rena pojklag respektive blandade lag med i huvudsak yngre spelare än flickorna i lag F08/09.
Övrigt
Till laget finns en föräldragrupp. Gruppen har hållit i försäljning av Idrottrabatthäften samt
Bingolottos julkalendrar, jul- och nyårslotter. Före jul bowlade laget och åt pizza tillsammans
och i februari övernattade laget en natt i Kinnerstugan. Vid övernattningen tog vi hjälp av SISU
och använde SISU:s program för att stärka lagandan i laget. Planen var sedan att träffa
föräldrarna vid två tillfällen med SISU. När det stod klart att ingen förälder anmält sig ställdes
den första planerade träffen in och eftersom vi inte kunde ha den första träffen har vi inte
heller haft någon andra träff.
Summering säsongen 2018/2019
Det har varit en bra och givande säsong och vi ser att flickorna utvecklat sitt spel mycket. På
många sätt märks det dock att flickorna börjar blir ”små stora” och vi har därför jobbat en del
med laget som sådant för att få en lagkänsla. Vi känner att det är väl investerad tid.
Spelmässigt har flickorna som sagt utvecklats mycket, men vi ser att flickorna är redo att spela
på stor plan.
Kommande säsong 2019/2020
Vår dröm är att få flickorna får spela på stor plan åtminstone vid ett träningstillfälle per vecka
under kommande säsong. Vid de tillfällen flickorna spelat på stor plan ser vi att de gör snabba
utvecklingshopp och att får användning av den teknik de lärt sig. Utöver att spela seriespel
under kommande säsong planerar vi att ha en övernattning, att göra en resa över dagen till
fastlandet för att spela träningsmatcher och att spela en cup på fastlandet.
Flickor 10
Truppen
Laget består av 26 spelare och 6 ledare.
Ledare: Malin Mitzén, Fredrik Nordin, Sabina Nyström, Mikhail Jankoits , Johanna Girfalk och
Eva Lindvall.
Träning
Under säsongen 2018/2019 har laget har tränat två gånger i veckan, tisdagar och fredagar. På
tisdagar har träningen genomförts på Gråbo och på fredagar på Solberga. Fokus under
säsongen har varit att alla spelare ska få så mycket bolltid som möjligt och att utvecklas
tekniskt. Ett annat mål har varit att spelarna ska ha roligt tillsammans och lära känna varandra
bättre. Fyra av ledare har genomgått den nya grundutbildningen.
Övrigt
Föräldragruppen har gjort ett strålande arbete med att organisera försäljning av bingolotter,
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Idrottsrabatten samt att anordna försäljning i samband med seriespelsmatcherna i ICA Maxi
arena.
Säsongen startades upp med att laget deltog i träningsturneringen där de fick spela
internmatch mot F08/09 vilket var mycket uppskattat trots att det fick spela i en mörk arena
då det var strömavbrott. Laget har även deltagit i seriespel på grön nivå.
En av säsongens höjdpunkter för tjejerna säsongen var att få en möjlighet att springa ut
tillsammans med representationslaget vid slutspelet. En annan höjdpunkt var när några av
deras idoler i representationslaget satt på publikplats när de spelade den sista
seriespelsmatchen.
Säsongen avslutades med picknick och brännbollsturnering i Tallunden tillsammans med
spelare, föräldrar och syskon. Laget fick då även en utmaning i form av innebandybingo över
sommaren.
Kommande säsong 2019/2020
Kommande säsong kommer förutom träningar att bestå av lagaktivitet med övernattning och
aktiviteter som syftar till att stärka lagkänslan och glädjen till innebandyn.
Flickor 11
Truppen
Under säsongen har vi haft 24 spelare och 6 ledare knutna till laget.
Ledare: Daniel Eklund, Kristin Jenshammar, Mikael Gustavsson, Henrik Fredén, Erik Pedersén
och Per Wallstedt.
Träningar
Vi har tränat en gång i veckan (1,5 timme) i Gråboskolans hall.
Match
Vi har spelat en träningsmatch mot Visby IBK´s P11 samt vid tre tillfällen spelat knatteligan
där vi stått som arrangör 1 en av gångerna.
Övriga aktiviteter
Tjejerna fick springa in med A-laget under slutspelet vilket var ett mkt uppskattat inslag.
Summering av säsongen 2018/2019
Tjejerna har utvecklats oerhört mycket och framförallt har vi haft väldigt roligt.
Kommande säsong 2019/2020
Nästa säsong siktar vi på att spela seriespel i Pantamera och fortsätta ha kul.
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Flickor 12
Vi började med 3 st prova på tillfällen i februari. Några tjejer från F04-laget höll i träningarna
på ett föredömligt och beundransvärt sätt och de blev snabbt förebilder för tjejerna. Jörgen
Svärdh och Alexander Brinkmann informerade oss föräldrar om hur det fungerar i klubben och
gav oss värdefulla tips. Vi vill verkligen passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss att
komma igång. Vi är djupt imponerade av Endre IF som klubb och den familjära stämning och
känsla som råder inom klubben.
Efter de 3 första veckorna har vi kört på med träningarna i Gråbohallen på lördagar mellan
11.00 och 12.00 till april månads utgång. Vi har haft ett stabilt gäng med omkring 15-20 tjejer
som tränat. Ledare för laget är Fredrik Winarve, Richard Andersson, Mårten Lydahl, Hans
Wisblad och Jacob Wallin Sander. Till nästa säsong hoppas vi även kunna engagera några
mammor kring laget.
Träningarna har varit lekfulla och roliga med bra energi och den timme vi har tränat har gått
fort. Vi har i grova drag kört liknande koncept från träning till träning så att tjejerna känner sig
trygga. Vi är glada åt att vi är många tränare som hjälpts åt så att vi kunnat rodda hinderbanor,
lekar och övningar på ett effektivt sätt utan långa pauser.
Laget har under den korta tid som det varit aktivt hunnit heja fram A-laget tillsammans med
F04-laget, deltagit vid inspring med A-laget i slutspelet, varit med vid utdelningen av Bagarns
stipendium och deltagit vid klubbens roliga avslutning. Det har varit uppskattat och spännande
för tjejerna och bra tillfällen att lära känna varandra lite bättre.
Vi ser med tillförsikt fram emot vår först riktiga säsong och hoppas att de flesta av tjejerna är
med oss även i höst när vi kör igång. Under de 2 månader vi tränat har vi redan sett stora
framsteg. Tack för ett fint välkomnade till föreningen hälsar ledarna för Endre F12!
8 UTBILDNING
Föreningen har under kalenderåret 2018 genom SISU utbildat 18 ledare varav 8 st
Grundutbildning Barn och ungdom och 10 st Grundutbildning Junior och senior.
Föreningen har under kalenderåret 2018 haft 418 stycken registrerade
folkbildnings/utbildningstimmar genom bland annat teori, utbildning och teambuilding, i lagen,
föräldrainformation och utvecklingsarbeten i föreningens kommittéer.
9 ÖVRIG VERKSAMHET
9 A EVENEMANGSKOMMITTÉN
Evenemangskommittén har under året bestått av Anna-Lena Lindby, Elisabeth Johansson,
Therese Fridlund, Anna Wikström och Emmy Broman.
Vi har under säsongen verkställt följande arbetsuppgifter:
Kontaktat och bokat in matchvärdar för grundserie och slutspel och tagit hand om dessa i
arenan.
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Vi har sett till att vår publik har fått ett bra mottagande i arenan så att de fortsätter att komma
på matcherna och stötta våra spelare.
Organiserat våra funktionärer och övriga som arbetar ideellt för föreningen med vårt
matcharrangemang. Det gäller att ha rätt person på rätt plats och där har vi lyckats ok i
föreningen men vi måste vårda de ideella krafterna ömt
Vi har vid två tillfällen arrangerat VIP-mingel för de supporters som har säsongskort för att de
ska känna sig extra uppskattade. Joda Arena fixade det första tillfället och det andra tillfället
valde vi att göra själva. Vi kommer även fortsättningsvis arrangera det själva då det
uppskattades mest av säsongskortsinnehavarna.
Vi har arrangerat en supporterresa i slutspelet i samband med matchen mot Täby.
Vi har fört dialog med A-laget om flera arrangemang kring matcherna vilket resulterade i att
yngre lagen fick delta i flaggparad och inspring. Vi har sett till att det funnits ansiktsmålning,
piffat arenan men lite svart/gula toner i form utav ballonger mm. Vi har även jobbat med att
inkludera ledare och ungdomslag på Endre läktaren samt instiftat publikens Kahoot pris
Till musiken har vi denna säsong fått tag i två yngre killar som lyft både musik och
periodpausunderhållningen i form av Kahoot på jumbotronen.
Supporterkiosken har till denna säsong uppgraderats både med ny vagn och med utbud. Dock
saknar vi ännu kunna erbjuda billigare t-shirts och mindre storlek just till de yngre supporterna
vi har. Kiosken har bemannats utefter ett schema som vi gjort upp, allt för att inte behöva lösa
denna bemanning akut.
Vi har i år ordnat en Fanzone i efter matchens slut där några av spelarna har funnits för att
signera idolbilder.
Det finns fortfarande förbättringsområden med allt från att öka försäljning till utbud och
prissättning och vi ser fram emot att jobba vidare säsongen 2019/2020.
9 B SPONSORKOMMITTÉN
Sponsorkommittén har under året bestått av Göran Nährström, Harald Hoffman, Henrik
Norragård, Patrik Klintberg, Fredrik Hasselberg och Johan Zillén.
Genomgående har arbetet gått mot att försöka hitta längre samarbetsavtal för att dels säkra
föreningens ekonomiska ramar lite längre fram i tiden men också för att minska trycket på
kommittén mellan säsongerna. Ett arbete som kommer att fortsätta under de kommande
säsongerna.
Nytt för säsongen 18/19 var Endrefieringen av Ica Maxi Arena i samband med
hemmamatcherna och då givetvis samarbetsparternas del i detta.
Vi arrangerade under året en träff för nya potentiella sponsorer i samband med hemmamatch
på ICA Maxi Arena och en sponsorträff med information och middag Joda Bar & Kök i samband
med att vi såg en av slutspelsmatcherna mot Täby borta på storbildsskärm.
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9 C UNGDOMSKOMMITTÉN
VI har haft 8 möten under verksamhetsåret och säsongen började med att
Ungdomskommittén (UK) var uppdelad i yngre och äldre eftersom det oftast är fler frågor som
rör de äldre lagen som avhandlats. Från 2019 har vi dock återgått till den gamla ordningen med
en UK för alla ungdomslagen. De flesta lag har en representant i UK.
Under året har vi hanterat frågor som rör respektive lag med allt från revidering av
spelarpolicyn samt läget i respektive lag. Vidare har UK nominerat kandidater till Bagarns
stipendium samt ordnat med blomutdelning till alla spelare och ledare i samband med
utdelningen av detta stipendium.
Precis som tidigare år har UK anordnat kickoff, klubbkväll, avslutning, fördelning av halltider,
utvärderat samt planerat träningsturneringen i månadsskiftet augusti/september varje år. UK
har också begärt ekonomiskt stöd från arvet efter Robert Hägg. UK har också deltagit i arbetet
av Endre IF´s säsongsupptakt i september 2018. Även detta år har ett nytt lag startats, F 12.
UK arbetar vidare med frågor av delning av lag som startats upp av två årskullar för att få rätt
ålderssammansättning på våra lag inför seriespel och cup deltagande.
UK har genomgått stora förändringar under året vilket har påverkat dess struktur och detta
arbete behöver UK förbättra under kommande säsong.
9 D MARKNADSKOMMITTÉN
Marknadskommittén har huvudsakligen bestått av Albin Skur med hjälp av Eva Didriksson och
även lite hjälp under hösten av Johan Lindvall.
Över lag har det varit en bra säsong där man har haft en bra struktur och en bra fördelning av
arbetsuppgifterna. Vi har hittat ett bra format för vad som ska läggas ut i sociala medier kring
match och nyheter vilket gör att det blir mer effektivt och att tiden nyttjas till att skapa
material mer än att få ordning på saker eller att planera. Det negativa är att det alltid finns mer
saker man vill göra men att tiden sätter stopp. Att göra mer saker kring A-laget eller att rikta
mer fokus på ungdomslagen och liknande är inte alltid enkelt att få ihop.
En av höjdpunkter under säsongen är publiksnittet med 704 vilket är det högsta någonsin på
damsidan i Sverige sedan Elitserien startade (2005) och dessutom nästan 1 500 personer på
sista hemmamatchen i slutspelet. Den fina arbetsinsats som alla kommittéer gör tillsammans
bidrar till att vi har så mycket publik på matcherna. Den andra höjdpunkten är årets
säsongskortskampanj som resulterade i 104 säsongskortsinnehavare vilket var det dubbla mot
säsongen 17/18. Ännu mer glädjande är att trots att vi inte har lagt ner så mycket energi på att
marknadsföra säsongskorten för kommande säsong har vi nu i början på juni redan sålt 109 st.
Albin Skur kommer till sommaren att avsluta sitt uppdrag för Endre IF och det är då viktigt att
få in flera nya personer i marknadskommittén och framför allt personer som inte redan har
andra uppdrag i föreningen utan som har möjlighet att fokusera på marknadskommittén.
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10 ÖVRIGT
Säsongen startade upp med sedvanlig Kickoff för alla lag och ledare ute vid bygdegården i
Endre och avslutades med stor Föreningsavslutning i ICA Maxi Arena som arrangerades av
våra A-lagsspelare.
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.
I början på september genomfördes en gemensam inköpskväll för föreningen i arenan
tillsammans med Stadium.
Lagen har under sommaren jobbat som läktarvärdar på Tornerspelen.
11 BINGOLOTTER
Föreningen har under året sålt Bingolotter, Sverigelotten och Julkalendrar vilket har gett ett
stort bidrag till föreningen under året. Endre var dessutom den förening som sålde mest via
Folkspel på Gotland under kalenderåret 2018 vilket inbringade 110 000 kr till föreningen.
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 2018/2019 blev ett ur många synpunkter ett mycket framgångsrikt år.
/Carin Sjöberg, Eva Didriksson, Magnus Berglund, Emma Hoffman, Fredrik Hasselberg Johan
Zillén, Emmy Broman och Camilla Bark
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