Verksamhetsberättelse WIBK
verksamhetsåret 2018/2019

Styrelsen
Styrelsen har under året haft elva ordinarie styrelsemöten och däremellan arbetsmöten i grupper.
Det aktuella medlemsantalet uppgår till 357 medlemmar, varav 113 stödmedlemmar. Medlemsantalet
är rekordstort, det största i föreningens historia.
Vi ser även ett stort intresse runt innebandyn på andra sätt. Herrarna har haft 200 åskådare på flera av
hemmamatcherna.
Styrelsen har tillsammans med föreningskonsulent David Gillek, Västergötlands innebandyförbund
arbetat med föreningsutveckling och genomgått grundutbildning för styrelser. Arbetet som inleddes i
juni 2017 med att följa upp och utvärdera föreningens organisation och struktur har fortsatt utifrån de
utvecklingsområden som David identifierat. Styrelsen har arbetat vidare med följande områden under
året:
• Behålla tjejerna (och killarna så länge som möjligt)
Vad gäller detta område ser vi att det är svårt att behålla spelare och ungdomsledare för de äldre
lagen. Mycket tid på styrelsemötena har handlat om denna fråga och styrelsen ser det som en viktig
uppgift att lösa tillsammans med ungdomsgruppen som ansvarar för frågan.
• Färdigställa ny vision och verksamhetsplan – arbetet är klart och dokumentet finns på hemsidan.
• Utbildning - anordna grundutbildning för alla föreningsledare samt register över varje ledares genomförda utbildningar – ungdomsgruppen har sett till att detta sker.
Styrelsen har beslutat om att instifta en fond kallad Alla ska med där man som vårdnadshavare med
svårighet att få pengarna att räcka till kan få pengar till träningskläder, klubbor, glasögon etc.
Problemen med golvet i Sporthallen har varit ett återkommande ärende på mötena och ordförande
Fredrik har lagt ner många timmar på möten tillsammans med kommunen. Golvet är nu utbytt och
ersättning har betalats ut för förstörd utrustning till de som begärt detta. Mycket tid för ordföranden har
också ägnats åt arbete tillsammans med sportgruppen då det varit vakans på sportchefsposten under
hösten. Styrelsen är mycket glada att Fredrik Hildingsson nu är på plats på denna post.
Styrelsen beslutade också att utse Jonas Nilsson till årets WIBK:are för ett mångårigt förtjänstfullt
arbete inom klubben. De senaste åren har Jonas vässat arbetet med klubbens sponsorer och klubbkläder samt varit en viktig stöttepelare i kommunikationsarbetet där klubben lagt extra krut under
senaste verksamhetsåret.
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Sportgruppen
Sportgruppen har varit en grupp som har varit väldigt få personer de senast året, vilket har gjort att
det är personer som ej brukar göra dessa saker fått rycka in. Vår ordförande Fidde som har hjälpt till
väldigt mycket i denna fråga. Men i mitten av säsongen har vi gjort klart med en sportchef,
Fredrik Hildingsson vilket WIBK ser mycket positivt på. Att få en gammal WIBK:are i föreningen igen
med mycket innebandykunskap och kontakter runt om är grymt positivt.
Säsongen 18/19 började med att våra junior pojkar&flickor körde fysträningar med Stefan Strind
tillsammans med seniorerna i Sporthallen i mitten av maj. Det kändes väldigt positivt att samla våra
äldsta lag för att få en större bredd och roligare träningar. Konceptet fungerade bra då försäsong är
väl lämpad att alla kan vara med på oberoende ålder. Det är också ett steg i vår strävan att få stor
gemenskap och WIBK-anda tillsammans över laggränser.
Junior:
Pojkarna hade inför säsongen fått en ledare där man anmält sig i juniorserie. Det såg positivt ut och
det såg ut som att WIBK skulle ha ett juniorlag med en tränare på 100%. Men tyvärr gick det inte
riktigt som tänkt då tränaren fick nytt jobb och den pendling som skulle krävas för att träna i Vårgårda
blev för tuff. Tillslut blev det en intern lösning som många gånger förr och vi har verkligen försökt göra
allt för att laget skall få det så bra som möjligt. Truppen har bestått av Unitedlaget tillsammans med
pojkarna födda 02/03.
Seriespelet har varit en utmaning detta år, mycket tuffa matcher och hårt slitande. Samtliga spelare
och ledare skall ha en stor eloge för allt slit och sitt engagemang både på och utanför planen.
Senior
Likt tidigare säsong har WIBK ej haft något damlag i seniorverksamheten. Det vi nu satsar på är att
om 2-3 säsongen kommer vi ha damlag igen i WIBK.
Herrarna startade likt juniorna säsongen med fysträning bestående av
stryka, löpning och innebandy så klart. Detta var i mitten av maj, sedan
fortsatte träningarna fram till slutet av juni för att sedan få semester under juli
månad innan den riktiga försäsongen började i augusti igen. Det spelades ett
gäng försäsongsmatcher samt även Björnslaget i Göteborg. Det var en bra
försäsong med många på träningarna och truppen började se riktigt bred ut
då ett par gamla namn kom in i truppen igen. Med 6 nya/gamla
spelare tillbaka var herrarna redo för säsongen.
Målsättningen för året 18/19 var att komma topp fyra i serien och då få chansen att kvala uppåt. Det började ganska bra men tillslut blev det en 8:e plats.
Inte riktigt i nivå med målsättningen men under säsongen har vi visat att vi
kan slå alla lag och spela väldigt bra innebandy. Det märktes även på publiken, den har börjat komma tillbaka till sporthallen och det gör att matchinramningen blivit en helt annan sak. Herrarna tackar för stödet under säsongen
18/19 och ser fram emot nästa säsong med ännu mer personer på läktarna.
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Ungdomsgruppen
Vi är stolta över bredden i ungdomsverksamheten och att det är ett stort intresse för innebandy i
kommunen redan bland unga åldrar. På ungdomssidan har föreningen organiserat följande lag som
varit aktiva i antingen seriespel eller sammandrag: P10/11, P08/09, P06/07, P04/05, samt F10/11,
F08/09, F06/07, F04/05 och F02/03.
Under säsongen har två nya lag startats upp på både pojk- och flicksidan för barn födda 12/13. Det
var en väldigt lyckad uppstart på senhösten då upp till 30-35 barn deltog vid tre träningsfällen för
både pojkar och flickor. Efter årsskiftet delades trupperna upp till ett P12/13 och ett F12/13 som
genomförde ett antal träningar på våren med bra deltagarantal vilket bådar gott för framtiden!

Vi är väldigt stolta och glada att vi har duktiga och engagerade ledare och en möjlighet för att uppnå
det är att vi förser dem med rätt verktyg och bra förutsättningar. Detta bidrar positivt till ungdomarnas
intresse och utveckling likväl som klubbens framtid.
Den 13 oktober anordnade Västergötlands Innebandyförbund tillsammans med SISU en heldag i
Skara för alla tränare. Där fick alla ledare möjligheten att utbilda sig och nätverka med ledare från
andra klubbar. Från klubben deltog Ett 20-tal ledare och utvecklade sina kunskaper inom sporten.
För att visa uppskattning till våra ledare anordnades en ledarträff i sedvanlig ordning.
Den 17 november slöt närmare 20 ledare upp för att lyssna på Annika Karlsson som genomförde en
engagerande föreläsning om coachande ledarskap och hur man skapar ett bra klimat i gruppen samt
faktorer som påverkar om ungdomarna väljer att fortsätta inom sporter.
Detta följdes av en ”hemlig aktivitet” i form av kluriga Escape Room där detektivkunskaperna sattes
på prov. Avslutningsvis den klassiska bowlingturneringen och en bit mat på Stures.
Som avslutning på säsongen anordnades för femte året i rad en turnering för samtliga ungdomslag
tillsammans med spelare från seniorlagen. Ett väl genomfört arrangemang med stort deltagarantal
som var uppskattat från spelare och ledare! Utöver turneringen fick samtliga lag priser för en väl
genomförd säsong, möjlighet att köpa utrustning från Innebandykungen, fika och speedshooting.
Vi i Ungdomskommitten är väldigt nöjda med säsongen och ser fram emot en ny härlig, spännande
och utvecklande säsong!
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Barnmarknadsgruppen
För 13:e och 14:e gången anordnade vi Barnmarknader i Tångahallen. Barnmarknadsgruppen har i
år bestott av Lina Björklund, Linda Grundroth, Eva Lindorsson, Ida Blomqvist och Caroline ÖstThorild. Båda marknaderna blev lyckade evenemang där vi hade välbesökta dagar och väldigt god
försäljning. Allt flöt på bra men det kommer behövas ännu mer hjälp framöver då hela arrangemanget
har blivit så stort och tidsschemat tillåter inte många felsteg eller att några som skall hjälpa till uteblir.

Kommunikationsgruppen
Den för säsongen nystartade kommunikationsgruppen har bestått av Alfred Hedlund, Markus Lidevi,
Jonas Nilsson, Elin Westerlund och Victoria Söderberg. Vi har haft en väldigt intensiv och händelserik första säsong. Vi började med att starta upp ett Instagramkonto, sedan bestämde vi WIBKs färg
en gång för alla och efter det uppdaterade vi vår logga med den nya färgen och beställde nya
matchställ till seniorlaget i färgen.
Under säsongen sedan har vi skapat ett veckoflöde med nyheter, vi har utformat mallar för utskick av
information samt testat på diverse videoupplägg och ett WIBK-play. Summan har blivit en stor ökning
av följare på samtliga kanaler och ett större trafikflöde på hemsida. Vi har även sett en ökning av
besökare på herrmatcher, barnmarknad och våra uppstartade ungdomsgrupper har varit välbesökta.
.

Sponsorgruppen
Det är Kent Ljungström, Jonas Nilsson och Torbjörn Bergqvist som lett arbetet med sponsringen den
här säsongen. Det har varit ett ganska lugnt år då vi de senaste åren tecknat många avtal som löper
över flera säsonger. Vi har för tillfället fyllt upp våra matchdräkter och klubbkläder med sponsorer,
även sargen var under året fulltecknad. Det gör att arbetet mest handlat om att förlänga alla korta
avtal som löper säsong för säsong samt att jobba in nya sponsorer till vår sponsorvägg.
Enda riktiga nyheten för året var vår pop-up vägg där våra huvudsponsorer finns med. (se bild ovan)
Den ställs ut på herrlagets hemmamatcher och kan användas vid intevjuer.
Under året har vi tecknat nya 3-års avtal med våra huvudsponsorer ICA Matmagasinet och
Innebandykungen. Dessutom kommer Vårgårda Bostäder och Veoneer in som nya
sponsorer på sponsorväggen och Alf Pettersson AB kliver in som ny sargsponsor.
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WIBK United
Klubbens arbete med ensamkommande har gått in en
inkluderande fas som i praktiken har inneburet att ett 10-tal killar
med afganskt ursprung utgjort WIBKs juniorlag tillsammans med
våra befintliga killar födda 02/03. Detta har varit mycket positivt
när det gäller sociala kontakter och vardaglig språkträning för
killarna. Dessa killar har ett enormt intresse och missar nästan
aldrig en träning.
I mars deltog WIBK United i Welcome Cup där man tog en fin
tredjeplats. Laget har i huvudsak tränats av Martin Bergqvist och
Maria Johansson.

WIBK Parainnebandy
I klubbens strävans efter att vara ”en klubb för alla har” har föreningen
startat upp en verksamhet för barn i årskurs 1-6 med funktionsvariationer. Träningarna på tisdagarna i B-hallen har bestått av en skön blandning av hinderbanor, tävlingar, lekar och innebandy. Det har varit 6-7
lirare som har kämpat tillsammans med Magnus Gustafsson, Patrik
Jacobsson, Fredrik Lindström, Benjamin Hacker och Affe Hedlund. Noterbart är att några av deltagarna kommer från grannkommunerna.

PPP Puls-Power-Play
Ett nytt spännande projekt som har sitt ursprung från Danmark och från handbollen är PPP.
En WIBK-mötesplats för föräldrar, ledare och förtroendevalda. En mötesplats där det erbjuds svett,
mjölksyra och skratt. Utöver hård och rolig träning, en dos innebandy så har även den sociala biten varit viktig. Medlemsvård helt enkelt! Under professionell ledning av Tanja Ylläsjärvi har hela 45
unika personer närvarat under säsongen, oftast har vi varit ett 10-tal ”stamkunder” per pass.
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WIBK +65
Svenska Innebandyförbundet gick ut med en förfrågan om det fanns några föreningar som ville
starta upp verksamhet för målgruppen +65. WIBK ansökte och blev beviljade en plats. Efter diverse
marknadsföringsinsatser så växte det fram en grupp med 8-10 pigga seniorer. Passande nog hade
skolan en lucka i B-hallen på måndagar 09.30-10.30 i sitt schema som vi snabbt lade vantarna på.
Efter en timmas fysisk aktivitet i form av småmålspel avslutas träffarna med 11-kaffe. Nils-Gunnar
Svantesson har fungerat som plikttrogen samordnare och uppskattad kaffefixare!

Kläd&materialgrupp
Alla matchkläder, klubbkläder till våra ledare och träningsmaterial köps in av Jonas Nilsson och Agneta Arvidsson. Den
gångna säsongen fick vi ett nytt treårsavtal med Innebandykungen. Där gör vi alla våra inköp och det ger en stor stabilitet
att avtalet är förlängt.
Lördagen den 1:a september hade vi vår klubbkväll med
beställningar av klubbkläder och försäljning av klubbor&skor.
Vi testade att köra en lördag istället för två vardagkvällar och
det var lyckat så det kommer vi fortsätta med.
I övrigt har det varit mycket inköp och resor till Innebandyns butik på grund av golvet i Sporthallen
slet väldigt hårt på materialet under hösten. Efter jul blev det mycket bättre och vi hoppas att golvet
nu kommer vara skonsammare mot vårat material.
Innebandykungen var även med på vår ungdomsavslutning där dom tillhandahåller den populära
speedshootingen samt säljer ut lite klubbor och material till bra priser.

Kiosken
Säsongen 2018/2019 har vi blivit kund hos Privab där vi köper stor del av godis, snacks och drickor.
Leverans sker till Vårgårda Screen. Hamburgare, korv, bröd och färskvaror köper vi hos
ICA MatMagasinet. Vid A-lags match grillas det hamburgare, och det har vi försökt göra även vid
poolspel/sammandrag, men har inte alltid gått. Men det är en stor inkomst i försäljning vid grill.
Övriga seriematcher kokas det korv. Har även funnits mackor och frukt. Inför kommande säsong
kommer vi ev köpa in en smörgåsgrill för att kunna erbjuda toast.
Har provat med diverse olika godissorter och kommer under kommande säsong 2019/2020 att inte
sälja produkter som innehåller nötter. Har varit i kontakt med Hampus Haga gällande riktlinjer i
Vårgårda Sporthall och fick informationen att i lokaler för skolundervisning är nötter ej tillåtna. Så
därför kommer det ej säljas produkter innehållande nötter då denna lokal används även dagtid av
skolor.
Fikabröd har vi fått från de två lokala bagerierna, sponsorer. Ett extra plus i kassan då vi haft
möjlighet att få nybakta bullar.
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Årsfest
Årsfesten hölls som de senaste åren på Mathias Kök&Rum samma dag som den stora ungdomsavslutningen. Ett 50-tal ledare, spelare och andra WIBK-are hade en trevlig kväll.
Ett antal priser delades ut och till årets spelare 2018/2019 utsågs Mahdi Zamani (herr junior), Nelly
Lisevall (F16), Johan Jansson (A-herr). Priset till årets WIBK-are gick till Jonas Nilsson.

Årets 6 bästa bilder!
Våra fantastiska fotografer Daniel Castor och Markus Lidevi har gångat många härliga ögonblick
under säsongen. Många av deras verk är presenterade i denna verksamhetsberättesle.
Här kommer ytterligare sex stycken som vi ser som de härligaste denna säsong:

Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar, spelare och ledare för det gångna verksamhetsåret. Vi ser fram emot nästa säsong!
Vårgårda 11 juni 2019
För styrelsen:
Fredrik Bertilsson		

Sofia Folkesson		

Lotta Svensson

Tony Willner			

Oskar Evertson		

Åsa Nyström Andersson		

Markus Lidevi
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