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VÅR NYA  
INNEBANDYAKADEMI 

NYA ANSIKTEN  
I HERRLAGET

SE ALLA  
SOLFJÄDERSTADENS 
GRYMMA LAG!

UTNYTTJA DINA  
MEDLEMSRABATTER!

44 st lag 
857 st 

medlemmar!
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Solfjäderstadens styrelse består av nio valda ledamöter som 
tar det förtroendet på största allvar, och gör sitt yttersta för 
att styra verksamheten på bästa sätt, det utan att arbeta 
med detaljer. Det får istället våra anställda göra, det gör de 
bäst! Sandra, Jocke, Susanne, Giorgio och Jan arbetar alla 
på deltid för föreningen och maxar dessa timmar med att 
sköta administration, sälj, samarbeten, café, samhällsnytti-
ga projekt, utveckling och alla möjliga och omöjliga frågor 
och ärenden som inkommer.  

Styrelsen ses en gång i månaden och har en bra mix av 
gamla trotjänare och nya pigga bekantskaper. Vissa är eller 
har varit riktigt vassa spelare, andra har ledarbakgrund 
men några har helt andra kompetenser, som ekonomi, verk-
samhetsutveckling och pedagogik. Helt enkelt en fantastisk 
mix med en sak gemensamt – ett stort rött Solfjäderhjärta.

Extra kul i år är att vi lyckats föryngra rejält. Det tack 
vare värvningen av damernas f.d lagkapten Jonna Henrich-
sen som i samband med att hon lade klubban på hyllan tog 
steget in i styrelserummet. Men också av vår herrspelare 
Elias Olai som föredömligt mixar aktivt spel med erfaren-

heten att delta i föreningens styrning. 
Elias och Jonna har funnits i Solfjäderstaden sedan de var 

knattar. 
– Jag har alltid känt en stolthet över att vara en del av 

Fjädern och det känns roligt att få bidra till att andra ska 
känna samma stolthet, säger Elias.

VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG!

FÖRYNGRAD STYRELSE MED  
BRED MIX!

Så himla kul det är att få kicka igång 
ännu en säsong av givande träning, 
skönt häng med lagkompisar, roliga 
aktiviteter och spännande matcher.  
I år tar vi också nya spännande grepp 
inför framtiden!

Vi är stolta över att kunna presen-
tera hela 44 lag i Solfjäderstaden IBK 
2018/2019. Dessa leds av flera hundra 
ledare som varje vecka lägger massa 
av energi och tid på att skapa upple-
velser och utveckling för våra spelare.

Årets stora nyhet är vår nya Solfjä-
derakademi! Vi har lyssnat på våra 
spelare, förankrat idéer i forskningen 
och låtit vår ungdomsgrupp leda oss 
mot den lösning vi är övertygade om 
ska ta Solfjäderstaden till nästa nivå.

På tal om nästa nivå så är det där vi i 
styrelsen ser fram emot att lägga vårt 
fokus under året. Vi kommer arbeta 
med att se över vilka mål vi strävar 
mot och hur vår förening vill arbeta 
nu och i framtiden. Som idrottare gil-
lar vi mål och höga ambitioner, och vi 
är beredda att jobba hårt för att skapa 
förutsättningar att nå dem. Nu vill 
vi testa våra mål och ambitioner och 
utmana dem. Vi lovar att återkomma 
senare under säsongen i frågan!

Solfjäderstaden leds av er styrelse 
med nio ledamöter. Föreningen har 
också en stark ungdomsgrupp med 
representanter för hela kedjan av lag 
från grön till röd. I klubbens sport-
grupper hanteras junior och senior-
verksamheten. Vi är stolta över att 

vara många som hjälps åt och det gör 
vårt gemensamma arbete både roligare 
och enklare. Men vi behöver alltid bli 
fler. Har du lust och möjlighet att till-
sammans med oss bidra till en utveck-
lande, trygg och stimulerande vardag 
för över 700 barn och ungdomar i 
Motala, eller kanske skapa roliga  
evenemang 
kring våra  
seniormatcher, 
ja då vet du 
vart du vänder 
dig!

// Maggan Hagman,  
ordförande Solfjäderstaden IBK



KICKBACK OCH RABATTER  
TILL VÅRA MEDLEMMAR
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Ännu en säsong tar sin början, vi 
laddar upp på nytt, för att kunna ge 
dig som sponsor/samarbetspartner 
något alldeles extra. Våra starka event 
– VIP-matchen, sponsorquizet och 
sponsorcupen finns såklart kvar. 

Herrsidan ser mycket spännande 
ut, där laddas det för återtåg till 
division 1. Ungdomssidan växer igen 
och Innebandy för alla fortsätter som 
vanligt för våra funktionshindrade 
spelare. Kvartersinnebandyn och 
besök på skolornas idrottslektioner 
jobbar vi också vidare med för att få 
fler barn i rörelse. Våra starka event 
Radiomasten Cup och Kanoncupen 
kör vi givetvis som vanligt! Helt enkelt 
– vi sysselsätter barn-/ungdomar och 
seniorer på alla nivåer. Det är en verk-
samhet som tar mycket tid och kräver 
en hel del pengar. Givetvis är vi och 
alla våra små och stora spelare därför 
oerhört tacksamma för allt stöd och 
hjälp vi kan få.

Vi försöker kontinuerligt utveckla 
samarbete med dig som sponsor/

samarbetspartner. Till detta år har vi 
anställt Janne. Vi räknar med att han 
i rollen som sponsoransvarig skall 
hinna vårda våra kontakter med dig 
ännu mer, lyssna av vad vi skulle kun-
na hjälpa dig med – för att du skall 
fortsätta vilja hjälpa Sveriges mest och 
bäst organiserade förening.

Utnyttja ditt medlemskort  
i Solfjäderstaden 
Medlemskortet är laddat med massor 
av bra erbjudanden! 
Bara att visa upp på nedan ställen i 
Motala:

Subway
20% på valfri meny

Team Sportia
Alltid 10% på ord priser.  
Två specifika tillfällen ger 20%

Colorama
25% på Alcro och Jotunfärg,  
30% på Coloramafärg 

Flugger färg
25% på all färg och alla tapeter

Cramo
10% på uthyrningspriset (på produk-
ter över 500kr)

Korpen
3-månaders träningskort 395 kr

Hårboden
10% rabatt på alla behandlingar samt 
på Maria Nilas produkter

Östenssons
1% bonus på alla inköp, men kräver 
Östenssons bonuskort

Pinchos
Du kan omplacera din pinchosrabatt 
till barnens ungdomslag. Ett fantas-
tiskt sätt att fylla på lagets lagkassa!

SOLFJÄDERN STARTAR  
UNGDOMSAKADEMI
Solfjaderstaden IBK tar nu nästa steg 
i bygget av den kompletta föreningen 
i och med starten av Solfjäderakade-
min ”Future Fjädern”. En chans för 
alla ungdomar som fyllt 12 år i fören-
ingen som vill träna mer rolig inne-
bandy, och satsa hårdare på sin idrott. 
Satsningen är ett steg mot en starkare 
juniorverksamhet, och ett resultat av 
ungdomarnas egna önskan.

Fjäderakademin kommer att startas 
redan hösten 2018 men vara fullt 
utbyggd till säsongen 2020-2021. Sol-
fjäderstaden erbjuder med akademin 
ALLA spelare som fyllt 12 år möjlig-
het att träna fler pass i veckan, och det 
med några av klubben mest utbildade 
tränare. Den extra chans till träning 
som ges blir i nystartade Fjäderaka-
demin där spelare också mixas över 
laggränserna. 

Fjäderakademin kommer ha två 
träningsgrupper. Spelare mellan 12-14 
erbjuds en träning extra i 
veckan, och spelare mellan 
14-18 år erbjuds två extra 
pass i veckan. 

För att få träna med Fjäder-
akademin krävs att man först 
deltagit på de två träningar 
i veckan som det egna laget 
har. (Spelare som spelar fler 
sporter kan eventuellt få till-
godoräkna sig denna träning). 
Spelare som väljer att delta 
i Fjäderakademin ska vara 
dedikerade extraträning och 
förväntas delta på veckans 
samtliga pass.

– Fjäderakademin tillkom efter 
en bred utvärdering med våra 
spelare där många önskar mer 
träning. För de som är nöjda med 
att enbart träna med sitt eget lag 
så är det fortsatt lika bra, men för 
de spelare som vill lira mer ger 
vi nu den chansen, kommenterar 
Solfjäderstadens ungdomsutveck-
lare Joakim Bååth som skissat 
fram lösningen tillsammans med 
föreningens ungdomsgrupp.

Träningarna i akademin sker med kva-
lificerade tränare som klubben avlönar 
för uppdraget. I akademin får spelarna 
chansen att träna över laggränserna på 
ett positivt sätt och kvalitén på passen 
hålls hög och med tydlig ambition att 
ytterligare utveckla varje spelare.

Till säsongen 2019/2020 hoppas vi 
att båda grupperna kommer att spela 
seriespel med Fjäderskademin, som 

komplement till egna lagens seriespel. 
Och när tiden är mogen är ambitionen 
att få fram JAS-lag på både flick-och 
pojksidan (JAS=Juniorallsvenskan).  

Även spelare mellan 7 och 11 år får 
ökad chans att träna både mer och 
med nya kompisar i klubbens uppda-
terade modell, detta genom att lagen 
erbjuder träningsplatser mellan var-
andra där en spelare kan få ett extra 
pass med laget under eller över.

–  Det känns kul att ta det här 
steget, tillsammans med ledare och 
framförallt spelare som också varit 
delaktiga i denna utvecklingsfråga. 
En akademi där alla får chansen uti-
från sin kompetens. Det vi kräver är 
rätt vilja och inställning till träning. 
En modern förening där du kan spela 
för att det är KUL men också om 
du vill, spela också för att bli bäst - 
träna mer, säger Jocke Bååth.

– Vi har arbetet i många år med 
att klara av att bredda våra lag och 

nu känner vi att vi både kan 
och bör ta nästa steg. Vi står 
stadigt i en breddverksamhet 
som vi är oerhört stolta över 
och det känns nu helt rätt 
att komplettera den med en 
satsning på främst våra äldre 
ungdomar. Att stärka juni-
orleden är ett viktigt steg för 
att våra spelare ska fortsätta 
träna så länge som möjligt. 
Som slutprodukt hoppas vi 
givetvis också att fler av våra 
egna unga spelare i framtiden 
tar plats i våra representa-
tionslag, summerar ordfö-
rande Maggan Hagman.



ÅTERTÅGET HAR STARTAT  
– MED TUNGA NYFÖRVÄRV

SAMARBETE MED BERGS IK
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Den nya sportgruppen som bildades i slutet av förra 
säsongen satte högsta fart direkt efter att degraderingen 
till division två var ett faktum. I samma stund startade ett 
långsiktigt arbete att ta Solfjäderstadens herrar tillbaka till 
division 1 och i nästa steg Allsvenskan. 

Värvningen av tränare Emil Stille från Jönköping var en 
riktigt viktig nyckel till den fortsatta resan. Emil har allt 
vi söker hos en tränare och lyckan var stor när vi säkrade 
hans engagemang, KUL! 

Under hela resan har sportgruppen uppvaktat spelare och 
arbetat hårt mot det höga målet att skapa ett ännu bättre 

lag än det vi hade i division 1! Jocke Risberg förlängde sitt 
kontrakt vilket gav tydliga signaler att vi verkligen satsade.  
I slutet av sommaren gjorde klubben sedan klart med Jacob 
Larsson från JIK i SSL. Jakke är fostrad i Fjädern och väljer 
att komma hem och visa hjärta för oss. Riktigt KUL. 

I Linköping hittade vi Philip Carling och Simon Hedberg, 
två spelare av hög klass som kommer bidra till den show vi 
ska bjuda publiken i Sporthallen under säsongen. Låt oss 
nu fylla hallen tillsammans och ge allt stöd vi kan i jakten 
på division 1!

Nytt spännande samarbete och ny breddad serie, det är vad 
som gäller för våra damer i år. Efter mångåriga förhopp-
ningar så blir det år gemensam serie mellan Östergötland 
och Södermanland i damernas division 1. Detta är något 
som vi i Solfjäderstaden länge önskat, för att spetsa kvali-
tén och få chansen at möta nytt spännande motstånd. Där-
för kommer vi att få se lag som Telge oh Nykvarn denna 
säsong i Motala sporthall.

 Damlaget tog sig hela vägen till allsvenskt kval i fjol, 
men efter det uteblivna avancemanget kom ett par besked 
om spelare som avslutade sina spelarkarriärer, värvades 

uppåt i seriesystemet, valt studier på andra orter och andra 
naturliga sortier. Ett stort arbete lades från sportgrupp och 
ledares sida för att hitta ersättare, men det riktiga flytet 
uteblev och det var sent om sides tunt på spelarsidan. 
Lösningen fann vi i vår grannklubb Bergs IK från Ljung-
sbro. Våra båda föreningar kommer nu samverka för att 
ställa bästa möjliga lag på benen inför varje match. En 
spännande lösning som också ger publiken en hel del nya 
ansikten att lära känna i de röda tröjorna i vinter. Vid sidan 
av damlaget finns också ett taggat Damjunior-lag att följa 
under säsongen!

Hemmamatcher 2018/19
14/10 17.00 IBF Norrköpings
28/10 17.00 Linköping IBK Ungdom
11/11 18.00 Linköpings Univ. AIF IBK
25/11 17.00 Finspångs IBK
16/12 17.00 Rimforsa IF A-lag
20/1 17.00 Linköping Legends FBC
3/2 17.00 IBK Succé
17/2 17.00 KFUM Norrköping IBF
3/3 17.00 Bergs IK
17/3 17.00 Söderköpings IBK

Hemmamatcher 2018/19
7/10 17.00 FBC Nyköping
11/11 15.00 Telge SIBK U-lag
16/12 14.00 Boxholms IBK
19/1 15.00 IBK Åtvidaberg/IBF Link. U
3/2 14.15 BK Vingen/IBF Norrköping
17/2 14.00 Nykvarns IBF Ungdom
10/3 15.00 Linköpings Univ. AIF IBK

Välkomna till Motala sporthall!

Årets nyförvärv

Emil Stille, tränare

Simon Hedberg, forward

Philip Carling, back

Jacob Larsson, forward
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Jag heter Janne Friström, sedan augusti i år engagerad i  
Solfjäderstaden IBK som sponsor- och marknadsansvarig. 

Jag kan väl inte påstå att jag är helt och hållet objek-
tiv, men jag tror absolut att SIBK är en av Sveriges mest 
välskötta föreningar och jag är stolt över att få representera 
den. Kontakten med alla engagerade människor som verkli-
gen brinner för föreningen och dess utveckling är något helt 
fantastiskt. 

Mitt mål och är att få chansen att bygga upp bra 
kontakter med alla er som på ett eller annat sätt be-
driver verksamhet här i Motala. Och min förhoppning 
är såklart att så många som möjligt känner precis som 
jag, att SIBK är en fantastisk förening och att ni gärna 
skulle vilja vara med stötta oss och utvecklas tillsam-
mans med oss. 

Under den tid som jag hittills jobbat i föreningen har jag 
främst kommit i kontakt med er som är med och stöttar 
oss idag, och jag känner att SIBK är en förening som finns 
i hjärtat på väldigt många. Nästa steg hoppas jag blir att 
få chansen att träffa så många som möjligt av er andra, så 
vi kan ta en diskussion om hur vi skulle kunna inleda ett 
samarbete. Jag lovar att vi tar väl hand om våra sponsorer 
och att ett samarbete kommer att bli givande för båda er 
och oss. 

Slutligen, ett stort tack till alla er som vi samarbetar med 
idag, det är tack vare er vi är där vi är idag. Och ett varmt 
välkommen till alla er andra, med er hjälp kan vi ta oss dit 
vi vill vara i framtiden!

HEJ!

ÅRETS NYHET! VILL DU SYNAS MED OSS?

Ett starkt föreningsliv och ett starkt näringsliv går hand i 
hand. Nu söker vi er som vill ta första steget till ett givande 
samarbete med oss i Solfjäderstaden IBK! 

Bli medlem i vår nystartade ”klubb1987”, dit vi hälsar 
alla nya sponsorer välkomna! Som medlem stödjer du oss 
med 1.987 kr, pengar som går till att utveckla och stärka 
våra positioner på alla fronter. Vi är glada och stolta över 
vart vi i SIBK är idag, men med er hjälp hoppas vi kunna 
ta flera steg framåt. Vi vill bli ännu bättre på ungdoms-
sidan, vi vill att våra representationslag ska klättra uppåt i 
seriesystemen, vi vill att fler ska upptäcka vilken rolig sport 
innebandy är!

Som medlem i ”klubb1987” lovar vi att ni blir väl 
omhändertagna. Ni får bland annat ett säsongskort med 
fri entré till alla våra hemmamatcher, möjlighet till kom-
munikation med alla våra medlemmar vi vår medlemsapp 
Cardskipper eller via vår Facebooksida, och säkert en och 
annan överraskning under säsongen....

Att det har blivit just ”klubb1987” är såklart ingen 
slump, det var år 1987 vår resa började. 

Tveka inte, hör av er och bli medlem redan idag och häng 
med oss på resan....

Med vänliga hälsningar
Jan Friström, Solfjäderstaden IBK
Telefon: 0700-92 50 80
E-post: jan.fristrom@icloud.com

Reklam i  Motala sporthall
Sargbit   5 500:-

Sarghörn (2 stora bitar)  7 500:- 

Sargen står uppställd under alla våra träningar och matcher 

under hela säsongen, både på senior- och ungdomsmatcher  

samt under skolans verksamhet.

Fast ”skylt” på väggen i hallen
Skyltarna är i form av banderollväv och ca 2x1 meter stora.  

De sitter uppe under hela säsongen oavsett vilken aktivitet 

som bedrivs i Sporthallen. Går att köpa flera om man önskar.  

Pris: 7 500:-

Reklamplats på golvet
Sätts fast permanent och syns under alla arrangemang, 

året runt. Pris: 20 000:- 

Matchsponsor
Syns med Er logga i matchannons, valfri speakertext, 

fribiljetter och möjlighet att dela ut reklam till publiken. Ni 

har även möjlighet att ha en monter i samband med match. 

Pris: 3 000:-

Sponsra seniorspelare på en Roll-Up
Sitter uppe varje seniormatch, 85x200 cm, porträttbild  

+ er logotype. Pris: 5 500:-

Annonsera i våra kanaler med 857 medlemmar  

Cardskipper, vår medlems-APP, 1 000:-/gång

Hemsidan –  3 000:-/gång

Magasinet – 4000 exemplar 

1/8 –sida 3 000:- Helsida 10 000:-

Sponsorpaket i 4 olika nivåer

Bronssponsor
12.000 kr

Silversponsor
25.000 kr

Guldsponsor
50.000 kr

Diamantsponsor
70.000 kr

Vi bygger ett paket som passar just era önskemål. Som ni 

ser här bredvid finns det en lång rad olika möjligheter till 

bra exponering. Dessutom finns möjlighet att synas på alla 

våra matchställ. Ert namn på ett läger eller en cup är också 

ett bra alternativ. Som sagt, möjligheterna är många! 

Solfjäderstaden IBK välkomnar er som sponsor!

SPONSORCUPEN 11/5

SPONSORQUIZ 18/1

JULAVSLUTNING 16/12

Några av våra aktiviteter för alla sponsorer:

395:-
för ett  

kvartalskort

Solfjädern gillar träning!! 
Vi fortsätter samarbetet med Korpen Motala. Du som medlem i 
Solfjäderstaden får möjlighet att köpa ett träningskort för ett kvartal 
för 395 kr. Tillkommer 100:-/år i medlemsavgift.  
Du kommer behöva visa upp medlemskortet vid ditt köp. 
(Ordinarie pris 800 kr) Välkommen till oss!!
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SEB är en mång-
årig sponsor till 
Solfjäderstaden 
IBK. Vad ser Ni 
hos SIBK, som 
gör att Ni valt att 
stötta oss?

Solfjäderstaden är en väl fungerande förening med 
en fantastisk bredd. Klubben bedriver förutom barn-, 
ungdoms- och seniorgrupper även verksamhet i socio-
ekonomiskt utsatta bostadsområden. Föreningen har 
kommit väldigt långt, och gör en jättestor nytta i staden! 
Man har en stor ledarstab, med mycket kunskap och 
engagemang. Nu jobbar föreningen med nästa kliv, 
med målet att våra seniorlag ska ta några steg uppåt i 
seriesystemen och på så sätt blir riktigt bra elitförebil-
der för våra unga. Sammantaget är allt detta något vi 
som företag gärna exponeras i samband med.  Genom 
de 857 medlemmarna når vi dessuotm ut till många på 
träningar och matcher.

Vad är det bästa med att vara sponsor till  
Solfjäderstaden?
Föreningen är fantastisk på att ordna trevliga aktiviteter 
för oss sponsorer. Det är allt från Sponsorcup och  
Sponsorquiz till trevliga arrangemang kring matcher. 

Ses vi på Sponsorcupen och Sponsorquizen?
Det kan det absolut bli, vi hoppas givetvis på att får ihop 
ett lag.

Är du själv delaktig i något lag?
Jag är med och hjälper till så gott jag kan runt Flickor 
-09 och Pojkar -07, där mina två äldsta barn spelar. Det 
är två lag med härlig gemenskap och grymma ledare! 
Snart är det dags för mitt minsta barn, att även han bli 
Fjädernspelare. Och vem vet, där kanske jag hamnar i 
en tränarroll.

Spelar du själv innebandy eller tränar något annat?
Jag är mer av en fotbollsspelare än en innebandyspe-
lare, men lite spel på hobbynivå blir det. Jag är en giftig 
målskytt och bra lagspelare. ”Skratt”

Har du något särskilt minne till Solfjäderstaden?
Det som ligger mig varmast om hjärtat, är att se hur alla 
barn blir otroligt väl omhändertagna av ledarna på plan. 
Sen har vi den fantastiska julavslutningen, som anordnas 
varje år och där alla barn-/ och ungdomslag träffas för 
en gemensam avslutning. Det är en grym dag!

Du, tillsammans 
med Conny 
Svärdvall driver 
tillsammans  
företaget Connys 
Skog & Träd-
gård. Genom 
företagsnamnet 

kan vi anta, vad Ni arbetar med. Men vad är Er största 
produkt?
Robotgräsklipparen är helt klart vår störst produkt. Vi 
säljer dem, installerar, vinterförvarar och servar dem. Det 
har blivit väldigt populärt att lämna in sin maskin till oss 
på höstkanten. För att sedan hämta ut den nyservad på 
våren, när gräset börjar växa igen.

Vem är Er kund?
Vi riktar oss till allt från villa/radhusägaren till kommu-
ner och fastighetsbolag på maskinsidan. Och med vår 
senaste satsning på jakt och fritidsprodukter så breddar 
vi kundgruppen ytterligare. Vi jobbar även mot lokala 
industrin då vi är gasdepå för Aga.

Connys Skog & Trädgård är en mångårig sponsor till 
Solfjäderstaden (SIBK). Vad ser Ni hos SIBK, som gör 
att Ni vill stötta oss?
Först och främst ser vi att det är en välskött förening. 
Lägg därtill den grymma barn- och ungdomsverksamhe-
ten SIBK bedriver, så har Ni anledningarna.

Spelar du själv innebandy eller tränar något annat?
Ingen innebandy för mig, däremot spelar mina barn. Själv 
tar jag gärna en tur i skogen med min mountainbike. 

Vad är det bästa med att vara sponsor till SIBK?
Känslan att få hjälpa till och stötta barn- och ungdoms-
verksamheten. Sen är det alltid trevligt att SIBK är bra 
på att bjuda tillbaka. Det brukar komma inbjudningar till 
bland annat Sponsorquiz och sponsorcup. Jättekul!

Ses vi på Sponsorcupen och sponsorquizen?
Vi brukar vara med på båda. Vi håller just nu på att kolla 
värvningar. ”Skratt”

Har du något särskilt minne till SIBK?
Det är alltid kul att se när mina barn spelar. Det är bra 
gemenskap bland spelare, ledare och inte minst bland 
föräldrar.

Hur ser framtiden ut i Connys Skog & Trädgård?
2019 firar vi 10 år och vi kan redan nu konstatera att vi 
ökat butikens yta med det dubbla. Vår nyaste avdelning 
Jakt & Fritid är i skrivande stund högaktuell. Vi ser ljust 
på framtiden och blickar alltid framåt!
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Företagsmarknads-
chef  SEB Linköping 
och Motala

Micke Rydell,
Connys Skog  
& Trädgård
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Fastställd avgift per ålder: GRÖN NIVÅ BLÅ NIVÅ RÖD NIVÅ SVART NIVÅ SENIOR MOTION Födelseår: Tillhörighet:

5 år 750 2013 P/F 13

6 år 900 2012 P/F 12

7 år 1150 2011 P/F 11

8 år 1250 2010 P/F 10

9 år 1350 2009 P/F 09

10 år 1350 2008 P/F 08

11 år 1350 2007 P/F 07

12 år 1450 2006 P/F 06

13 år 1550 2005 P/F 05

14 år 1650 2004 P/F 04

15 år 1750 2003 P/F 03

JUNIOR 16-18 år, spelare utan kontrakt 2250 2001-2002 HJ/DJ/H3

SENIOR/Junior med kontrakt 2550 H2/H3/D1

DUNUNGARNA 400 2014-2017

MOTION, spel en gång i veckan 800

MOTION, två träningar i veckan + match 1500

* FAMILJ, 2850

* 3-5 personer, alla medlemmar. Fritt inträde på A-lagsmatcher och fri egen motion

Medlemsavgiften
Du betalar ditt medlemsskap via vår medlemsapp CARD-
SKIPPER, gå in på:  (http://manualen.solfjaderstaden.se/
manualen/betala-medlemsavgift) Där finner du instruktion 
för både dig som har appen sedan tidigare och för dig som 
är ny användare.

Där finns en tydlig steg för steg instruktion.

Välkommen till en ny säsong!
På årsmötet i juni 2018 fastslogs medlemsavgifterna. Avgif-
ten höjs med 50 kr, detta efter att ha varit oförändrad i tre 
år. Vi hoppas att många medlemmar väljer att handla hos 
våra samarbetspartners och att vi på det sättet får in lite 
extra pengar. Vi fortsätter med att alla medlemmar erhåller 
en träningst t-shirt  och en ”cuppeng” för varje lag.

Caféjobb för resp.lag fortsätter som förra säsongen - 
detta jobb är en del av medlemsavgiften och får anses lika 
obligatoriskt som att betala medlemsavgiften. Alla spelares 
föräldrar skall göra två kvällar ca 17.30-20.30 i vårt café i 
sporthallen, eller helg motsvarande mängd tid. För spelare 
födda 2012 gäller ett tillfälle (på våren) och för spelare 
födda 2013 och barn i Dunugnarna gäller det inte alls.

 Vill du inte jobba i cafét eller inte kan. Då får du själv 
försöka byta din tid eller välja UTKÖP. Utköp kostar 650 
kr/tillfälle och motsvarar det belopp det kostar föreningen 
att anställa en person istället för dig.

Medlemsavgiften för 2018-2019 
Vill du engagera dig i SIBK i någon av lagets roller eller 
centralt meddelar du lagets tränare eller kansliet detta. 
Du blir då tilldelad en uppgift och erhåller 200 kr rabatt 
på medlemsavgiften (Väljer du som rabatt när du betalar 
i CARDSKIPPER-appen). Uppdragens art varierar (café, 
städning, framplockning, sekretariat, entréjobb, städning, 
hemsidejobb eller eget specifikt du kan bidra med) men 
brukar innebära upp till max 15h arbete på en säsong. Det 

räcker att engagera sig i ett lag (om du har barn i flera) för 
att erhålla rabatten på 200 kr.

Alla innehavare av ett medlemskort med sitt eget namn 
på - betalar endast 20 kr för att se seniormatcher (normal-
pris 60 kr för dammatcher och 80 kr för herrmatcher) Alla 
medlemmar 18 år och under går in gratis på alla matcher! 

Medlemskortet berättigar också till rabatt hos vår 
sportleverantör Team Sportia samt bonus på inköp. Du får 
också bonus om du handlar på Östenssons matbutiker med 
ett bonuskort införskaffat hos oss i Solfjäderstaden. Korpen 
Motala erbjuder grymma priser på kvartalskorten och 
Subway ger dig rabatt på varje meny. Bra priser på Cramo, 
Flugger färg, och Colorama blir det också. Föräldrar, vän-
ner, släkt och kompisar kan lösa stödmedlemsskap och 
erhåller då samma förmåner som övriga medlemmar.

Varje lag har minst fem organisatoriska poster som 
skall tillsättas med flera personer på varje i samband med  
säsongsstart. Dessa roller fördelas alltid på säsongens första 
föräldramöte (sep-okt).  Dessa organisatoriska poster finns 
till för att laget skall fungera och de drivande orka fort-
sätta och att tränarna skall få ägna sig åt att träna barnen i 
innebandy. Det är en klar fördel om varje post tillsätts med 
fler än en person, så det finns ersättare då någon är borta 
eller slutar.

Spelare som dubblerar betalar medlemsavgift för det lag 
man huvudsakligen tillhör. För nya medlemmar som påbör-
jar medlemskap i föreningen efter nyår gäller halv avgift. 

Barn och Ungdomar som ej tidigare spelat får delta i 
”PROVA PÅ” 3 gånger gratis - sen skall medlemsavgift 
enligt ovan erläggas.

VIKTIG INFO TILL MEDLEMAR
Café Fjädern i 
Sporthallen drivs 
av Solfjädersta-
den IBK och är 
en central plats 
för föreningen. 
Hur fungerar 
det hela? Motala 
kommun äger 
caféet men vi har 

förtroendet att driva verksamheten sedan ett flertal år till-
baka. Cafét är en viktig inkomstkälla för klubben, framförallt 
eftersom den till viss del bedrivs med ideella krafter. Det är 
helt enkelt ungdomar, föräldrar till barn samt våra seni-
orspelare som agerar personal. Det gör att vi i dagsläget 
slipper jaga inkomster från tex försäljning av lotter mm.
Cafét är av stort värde tycker jag, det blir en central plats 
för oss alla i klubben. Dessutom en stor tillgång vid våra 
egna stora arrangemang.

Susanne, du är anställd till Caféverksamheten av  
Solfjäderstaden IBK, vad är dina arbetsuppgifter?
Jag har ansvaret för Cafét och dess dagliga rutiner med 
planering, inköp och förberedelser. Jag ser till att det bland 
annat finns färdiga smörgåsar, korv, dryck och godis. Allt 
för att underlätta för de ideella krafterna som kommer på 
kvällen. Därtill kommer mycket planering kring vem och 
vilket lag som ska stå i kiosken de olika veckorna. Jag har 
här kontakt med en Caféansvarig från varje lag, som förde-
lar ut tiderna till de inblandade. Det tillkommer såklart lite 
extra planering när det är dags för de stora arrangemangen 
här i Sporthallen. Arrangemang såsom vår egna Julavslut-
ning, Radiomasten cup och Borens fotbollscup.

Vilka kollegor har du? Inga fasta, men vi letar just nu efter 
en timvikarie. Vi tillhandahåller även platser för språkpraktik 
och arbetsträning i samarbete med arbetsförmedlingen.

Vilka produkter säljer bäst? Dricka och korv, till många 
hungriga idrottsutövare!

Spelar du själv innebandy, eller motionerar på något 
annat sätt? Ingen innebandy för mig, däremot blir det en 
Power walk ibland.

Vid matcher, känner du av pulsen ända in till Cafét då?
Åh ja, det gör jag. Det är alltid kul med spännande matcher.

Blir det några nyheter i Cafét år? Det blir en ny korvle-
verantör som också tillhandahåller vår ketchup och senap, 
Korvgubbens heter dem och det är riktigt gott!

Vill du hälsa våra medlemmar något? - Gärna uppam-
ningen att om det finns någon som har önskemål om nya 
produkter att förgylla vårt Café med, så får man gärna 
lämna in förslaget till mig på Café. Tack Susanne!
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Sportcafé Fjädern
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8-åriga Ellinor har pappa Aous att tacka för sitt inne-
bandyintresse. Det var nämligen han som började 
spela och varje gång han sa ”hej då, nu åker jag till 
innebandyn” så tyckte Ellinor att det lät så kul att hon 
också vill testa.
Jag följde med pappa till hans träning en gång och jag 
sa direkt ”det här är roligare än fotboll”.
 
Och så kändes det alltså när du väl började spela?
Jaa! Det är svårare att springa med bollen vid fötterna. 
Det är liksom lättare med en klubba.

Vad är din styrka på banan?
Att skjuta mål!

Men roligast av allt är ändå matcherna. Ellinor längtar 
redan nu, innan säsongen riktigt har kommit igång.
Det är roligt att möta andra lag. Men allra roligast är när 
föräldrarna är med och försöker spela.

Försöker?
Ja, fast det brukar gå ganska bra för dem.

På tal om bra, hur bra drömmer du om att bli?
Jag vill träna ända tills det börjar bli jobbigt att springa 
och så. Då vill jag nog inte mer.

Tack för pratstunden och lycka till med säsongen.
Tack!

Äntligen är säsongen i gång. Ville Asknert i pojkar 12 
har länge varit sugen på att börja spela igen.
Eller spela förresten, är det vad som lockar allra mest 
egentligen?
Jag längtar till hinderbanan. Du vet när man får klättra 
upp på en plint och hoppa neråt och så.

Ah, ja det verkar ju roligt förstås. Men hur är det med 
klubba och boll då?
Det är också kul. Mest när man gör mål.
 
Gör du många?
Ja.

Det mesta tycks ju vara kul med innebandy, finns det 
något som är jobbigt?
Att man måste vakna tidigt.

Aha, ni tränar tidigt på morgonen alltså?
Ja, men det är det värt. Jag skulle vilja träna ännu fler 
dagar och springa och ha det kul.
 
Det låter som en härlig inställning. Tack för pratstun-
den och lycka till med säsongen, både med hoppen 
och målen.
Tack!
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flickor 10
Ville Asknert, 
P12KALENDARIUM 

2018/2019
20/8 Ledarmöte 1

18/9 Ledarmöte 2

1/10 Sek- och IBIS-utbildning

13/10 Föräldramöte, för nya lag, Födda 2013

17/10 Domarutbildning

17/10 Ledarmöte 3

30/10 Kanoncupen och Domarutbildning forts.

31/10 Fjädern Day Camp

29/11 Ledarmöte 4

16/12 JULAVSLUTNING och lagfotografering

14/1 Ledarmöte 5

18/1 Sponsorquiz

12/2 Ledarmöte 6

20/3 Ledarmöte 7

19/4 Radiomasten Cup

11/5 Sponsorcupen

17/5 FUNKTIONÄRSFEST



439:–

webbshop
Välkommen till vår nya www.solfjaderstaden.se
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Jubileumsmössa SIBK
En riktig cool mössa med 
världens snyggaste klubb-
märke på. Matchen vunnen 
redan när du kommer till 
hallen? Klubbmärke  
broderat i mössan.

SIBK Jacka
Broderas med Fjäderlogga.
Stl:110/120, 130/140, 150/160,   
S,  M,  L,  XL,  XXL

Junior 120-160 pris: 499:-
Senior S-2XL pris: 569:-

Träningströja
Observera att du beställer din 
medlemströja där du betalar din 
medlemsavgift.  
Går givetvis beställa extra!

Tränings t-shirt i funktionsmaterial.
Trycks med klubbmärke och initialer. 
Stl: 116, 128, 140, 164,  
S, M, L, XL, XXL

I webbshopen betalar du din medlemsavgift och beställer 
din medlemströja. Du köper de träningskläder du vill ha 
och där finns även lite andra ”bra att ha” prylar. Du hittar 
också erbjudanden från föreningen med jämna mellanrum.

Det finns också en chans att stödja föreningen, med 
privat bidrag. Vi skulle vara enormt tacksamma om några 
av er ville stötta med 200 kr, 500 kr eller 1000 kr. Med ett 
enkelt knapptryck, så adderar du summan då du betalar 
din medlemsavgift. Vi tar tacksamt emot allt stöd för att 
kunna lägga inkomna pengar på nya målvaktsutrustningar 
till de mindre barnen och köp av annat träningsmaterial. 

 

Vi passar på att tacka de som stöttade oss redan förra 
säsongen:

Familjerna: Haak, Lundqvist, Bååth, Adolfsson, Johansson 
& Raffelsberger – stort tack för ert stöd förra säsongen! 

Så här får du tag i rätt produkt:
1. Prova träningskläder på Team Sportia.
2. Gå in och beställ varorna i webbshopen.
3. Betala på det sätt du själv önskar.
4. Hämta ut produkterna på Team Sportia efter 10 arbetsdagar. 

Ni får ett sms när varorna kan hämtas ut i butiken.
5. Har du beställt klubbdekaler hämtas det ut i Sportcafét i  

Motala Sporthall.

Träningskit STANNO  
inklusive loggade strumpor
Träningströja och shorts samt 
strumpor. Trycks med klubbmärke 
och initialer. 
Stl: 116, 128, 140, 152, 164,  
S, M, L, XL, XXL.

Junior pris: 439:-
Senior pris: 439:-

Piké, SIBK
Vill du se snygg ut redan 
när du åker till match?
Bomullspiké med Fjäder-
logga och initialer.
Mer info i webbshoppen!

STANNO Overall Prestige
Fullzip eller Halfzip
Junior- och seniormodell, Lättviktsoverall 
för träning. Kroppsnära passform.  
Den kanske mest populära modellen  
och materialet bland alla idrottande idag.

Trycks med klubblogga och initialer på 
jacka och byxor, vilka är inkluderat i priset.
Stl: 116, 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, 
XXL,

Alla storlekar: 769:-

250:–

499:–

150:–

769:–

149:–



Din servande fack-
handlare inom skog, 
jakt och trädgård.

DET DIGITALA  
MEDLEMSKORTET


