RIG-eleverna i åk 3 presenterar sig själva

Clara Olofsson
Födelsedatum:
13 Maj 2000
Moderförening:
Fröjereds IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Back

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Försvarsspel
3. Skott

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla min
explosivitet och fart,
främst med boll.

Meriter (så här långt):
SDF-SM 2014
SM-silver SDF- SM 2017 (Västergötland)
8 U19-landskamper (1 Finnkampen, 2 Euro Floorball Tour)
EFT-Guld 2017
SM-Guld JAS 2018
SM-Guld DJ18 2017 & 2018

Presentation av mig själv:
Jag heter Clara Olofsson och kommer ursprungligen från en liten stad som heter Tidaholm. Under
hela min uppväxt har jag utövat många olika idrotter men bestämde mig vid 15-års ålder att satsa
på innebandyn. När beskedet om att få gå på RIG kom blev då valet självklart, trots att det innebar
en flytt norrut på 877 kilometer. Jag har alltid gillat nya utmaningar och förändringar. Som person
är jag glad, lättsam, social och omtänksam. Jag trivs som bäst när de i min omgivning mår bra,
vilket kan göra att jag tänker mer på andra än på mig själv. Jag är väldigt ambitiös och backar inte
på att göra det där ”lilla extra”, både inom min idrott men även skolan.
I framtiden hoppas jag få en bidragande roll i ett SSL-lag och få en plats i ett A-landslag.
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Cornelia Palmér
Födelsedatum:
6 mars 2000
Moderförening:
IBK Boden
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Målvakt

Tre styrkor hos mig:
1. Utkast
2. Positionsspel
3. Mental styrka

Något jag vill utveckla:
Jag vill fortsätta utveckla
min explosivitet i sidled
och fysiken.

Meriter (så här långt):
10 U19-landskamper
U19 VM-guld 2018
Allstar team EFT 2017
Finnkampen 2018
Bosönläger 2017 & 2018
DJ18 SM-guld 2017
DJ18 SM-guld 2018
DJ17 SM-guld 2018
Serieseger Allsvenskan norra 2016/2017
Serieseger Allsvenskan norra 2017/2018

Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Boden uppe i Norrbotten med min idrottstokiga familj. Jag har utövat
många idrotter men när jag gick upp i näst högsta serien så valde jag innebandyn, samtidigt valde
jag att satsa på RIG, en målsättning som jag lyckades uppfylla. Jag är en väldigt social och
omhändertagande person samt tävlingsinriktad och ambitiös. Jag skadade ryggen i början av juni i
år och därför har jag inte spelat något under hösten, men jag förväntas kunna gå fullt ut efter jul.
Nu känner jag att är redo för nästa steg i min satsning och det är att konkurrera om en plats i SSL.
För mig är klubben viktigare än staden den ligger i och jag är öppen för flytt. Min målsättning med
innebandyn är att etablera mig i SSL, vinna SM-guld, ta en plats i svenska landslaget samt vinna
VM-guld.
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Ida Sjölander
Födelsedatum:
26 juli 2000
Moderförening:
Bro IK
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Back

Tre styrkor hos mig:
1. Närkampsspel
2. Snabba
passningar
3. Kommunikation

Något jag vill
utveckla:
Jag vill bli bättre på
att skjuta

Meriter (så här långt):
• SM-guld SDF-SM 2017
• Serieseger Allsvenskan norra 2016/2017
• SM- guld DJ18 2017
• Serieseger Allsvenskan norra 2017/2018
• SM-guld DJ17 2018
• SM-guld DJ18 2018

Presentation av mig själv:
Jag är en pratig tjej som är uppvuxen en bit utanför Stockholm. Jag växte upp bland hästar och kor
och sport har alltid varit det bästa jag vet. Jag var tyvärr skadad större delen av förra säsongen men
jag kommer jobba stenhårt för att vara i toppform efter det här året. Självklart var det hemsk att
vara borta så länge från innebandyn men jag lärde mig mycket om mig själv och innebandyn som jag
använder på planen. Jag trivs väldigt bra här i Umeå men jag kan tänka mig att flytta om laget känns
rätt.
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Isa Grängsjö
Födelsedatum:
3 juni 2000
Moderförening:
Stenhagens KK
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Vänsterforward
(right)

Tre styrkor hos mig:
1. Skott
2. Snabbhet
3. Speluppfattning

Något jag vill utveckla:
Jag kan utveckla att
skjuta i flera lägen och
runt mina motståndare

Meriter (så här långt):
•
•
•
•
•
•
•

2 SM-guld i DJ18 (16/17 och 17/18)
SM-guld i DJ17 (17/18
2 seriesegrar i Allsvenskan norra (16/17 och 17/18)
1 serievinst i JAS (17/18)
Bosön U19 2018
Finnkampen U19 2018
SDF SM med 99or (2015) och med 00or (2017)

Presentation av mig själv:
Hejsan, jag är uppvuxen i Uppsala och som person är jag en glad och trevlig tjej som gillar att ha kul och
skämta mycket. Har lite svårt med nya grupper så det tar lite tid, men jag kommer in i det. Har som liten hållit
på med många sporter, fotboll, gymnastik, motocross och innebandy. Innebandy spelade jag med killar ända
tills jag bestämde mig för innebandyn och flyttade till Umeå och började 3 år på RIG 2016. Jag var uttagen till
EFT säsongen 18/19 och skulle sluta min U19 karriär där men drog på mig en korsbandsskada precis innan.
Mina dörrar efter gymnasiet är öppna, vill börja jobba och kan tänka mig att flytta egentligen vart som helst.
Jag funderar antingen på att stanna i Umeå och då känns Dalen mest intressant eller runt hemtrakterna
Stockholm/Uppsala/Västerås och lagen där eller Göteborg och lagen där. Jag har en pojkvän som också går på
RIG (andra året, 01 alltså) så mitt val kommer bero lite på honom och vi funderar på att flytta någonstans där
vi båda kan spela innebandy, jobba, kanske plugga och bo. Min målsättning med innebandyn för framtiden är
plats i A-landslaget och VM-guld där, samt spel i SSL.
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Kajsa Pettersson
Födelsedatum:
29 september
2000

Tre styrkor hos mig:
1. Fysiken
2. Allroundspelare
3. Ambitiös

Moderförening:
Per-Ols IBF

Spelar i:
RIG Umeå IBF

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla mitt
närkampsspel samt mitt
skott.

Position:
Forward, kan
även spela back
och center.

Meriter (så här långt):
•
•
•
•
•
•
•

SM-guld DJ18 2017
Serieseger Damallsvenskan 2016/2017
SM-guld DJ18 2018
SM-guld DJ17 2018
Serieseger Damallsvenskan 2017/2018
Serieseger JAS 2017/2018
Bosönläger 2018

Jag kommer från Fagersta som ligger i och har bott där fram tills att jag flyttade till Umeå för snart
3 år sedan. Hela min uppväxt har jag idrottat och älskar det. Som jag nämnde ovan så är jag en
allroundspelare och kan spela på alla positioner. Vid sidan av innebandyn så är jag seriös inom
skolan och med mina studier och har en vision att studera efter gymnasiet. Jag är en person som
gillar att utmana mig själv vilket syns eftersom att jag valde att flytta så långt hemifrån i så pass
ung ålder. Utanför idrotten är jag en väldigt social och glad tjej och jag har nära till skratt. Jag har
lätt för att skapa nya relationer med människor och tar alltid för mig i olika situationer. Min vision
efter innebandyn är att etablera mig i SSL och ta nästa steg i min utveckling.
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Maja Sund
Födelsedatum:
27 februari
2000
Moderförening:
Holmsund City
IBC

Tre styrkor hos mig:
1. Kraftfull
2. Inställning
3. Tvåvägsspelare
Något jag vill utveckla:
Jag vill fortsätta utveckla
min spelförståelse

Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Center

Meriter (så här långt):
SM-guld DJ18 2017
SM-guld DJ18 2018
SM-guld JAS 2018
U19-läger Bosön 2018
Finnkampen med U19 2018
EFT med U19 2018
Serieseger Allsvenskan norra 2016/2017 och 2017/2018

Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Holmsund strax utanför Umeå där jag har bott i hela mitt liv. Jag har
alltid varit väldigt idrottsintresserad och har utövat många olika idrotter, men innebandyn har
alltid varit mitt förstahandsval. Jag har länge vetat att jag vill satsa, och därför kändes RIG som ett
självklart val!
Jag är en omtänksam, social och ambitiös tjej som älskar nya utmaningar. Nästa steg i min
utveckling är att hitta ett passande SSL-lag, och gärna i en stad där det finns möjlighet att
kombinera innebandyn med vidare studier. Jag är dock öppen för det mesta! Mitt mål med
innebandyn är att etablera mig i SSL och vinna SM-guld, samt att nå damlandslaget och vinna VMguld.
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Mathilda Nilsson
Födelsedatum:
14 september
2000

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Min snabbhet
3. Vinnarskalle

Moderförening:
IBK Härnösand
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla mitt
skott och mitt
närkampsspel.

Position:
Rightfattad
back

Meriter (så här långt):
2 seriesegrar i Allsvenskan norra (16/17) och (17/18)
SM-guld i DJ17 (17/18)
2 SM-guld i DJ18 (16/17) och (17/18)
1 Serievinst JAS (17/18)
Bosön U19 17 och 18.
Finnkampen U19 2018
EFT U19 2018

Presentation av mig själv:
Jag kommer från en liten stad i Norrland som heter Härnösand där jag bott hela mitt liv tills jag var
femton år och flyttade till Umeå för att gå riksinnebandygymnasium. Jag började spela innebandy
när jag var sex år och har i hela mitt liv varit en person som älskar idrott och att vara aktiv. Jag har
kombinerat både innebandy och fotboll hela mitt liv tills innebandyn började kännas viktigare och
speciellt när jag kom in på RIG. Att tacka ja till att gå RIG var det bästa valet jag gjort och det har
gett mig väldigt mycket både som person och innebandyspelare. Som person är jag väldigt öppen,
pratglad och omtänksam. Min målsättning med innebandyn är att efter RIG etablera mig i SSL.
Utveckla som innebandyspelare och bli så bra som jag kan och förhoppningsvis nå A-landslaget
någon gång i tiden!
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Wilma Johansson
Födelsedatum:
2 Oktober 2000
Moderförening:
IBK Luleå
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Teknik
2. Spelförståelse
3. Vinnarskalle

Något jag vill utveckla:
Jag kan utveckla mitt
skott.

Position:
Rightfattad
forward

Meriter (så här långt):
All Star Team SDF-SM F16 16/17
DJ18 SM-guld (RIG), 16/17
DJ 18 SM-guld (RIG) 17/18
JAS SM-guld (RIG), 17/18
All Star Team JAS-SM 17/18
U-19 VM-guld 2018
Poängligavinnare U-19 VM 2018
15 U-19 landskamper

Presentation av mig själv:
Jag är uppvuxen i Luleå, Norrbotten, och jag har alltid varit en person som älskar att träna men
framförallt att tävla. Min innebandykarriär inleddes med IBK Luleå P00 där jag spelade till 13 års
ålder då jag började spela med Notvikens damlag div 1. Där spelade jag framtill att jag flyttade
ner till Umeå för att spela med RIG. Under denna säsong spelar jag med dubbellicens med IBK
Dalen i SSL. Som person är jag trygg i mig själv, glad, lugn och målmedveten.
Målsättningen med min innebandykarriär är att vinna SM guld i SSL och spela med A-landslaget.
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Albin Hedstål
Födelsedatum:
15 April 2000
Moderförening:
Salems IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Tempoväxlingar
3. Brytningssäker

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla mitt
skott och min styrka

Position:
Center

Meriter (så här långt):
SDF-SM Guld 2017
Czech Open Guld 2017
1:a Div 1 Norrland 2017/18 - Vinnare kval till Allsvenskan 2018
EFT-Guld 2017 - 1:a Sveriges poängliga EFT 2017 - MVP vs Finland EFT 2017
MVP vs Finland Finnkampen 2018
JAS-Guld 2018
EFT-Guld 2018
Lagkapten Svenska U19-Landslaget
Presentation av mig själv:
Jag heter Albin Hedstål och är född och uppvuxen i Salem en bit utanför Stockholm.
Innebandykarriären började också just där, i Salems IF. Jag spelade både innebandy och fotboll
länge, det var först när jag kom in på RIG jag tog beslutet om att satsa fullt ut på innebandyn.
Som innebandyspelare vill jag beskriva mig själv som en tvåvägscenter som jobbar väldigt hårt i
båda riktningarna och är duktig på att läsa spelet. Jag är en otrolig vinnarskalle, vilket jag varit
ända sen jag kan minnas. Utanför planen är jag en sympatisk och ödmjuk kille som vill allas bästa.
Jag vill försöka kombinera innebandyn med studier på universitet eller högskola. Mina mål med
innebandyn är först och främst att lyfta guldpokalen i U19-VM i maj, samt att få göra det med Alandslaget i framtiden också. Jag kommer också göra allt jag kan för att bli världens bästa en dag.
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Erik Roos
Födelsedatum:
8 April 2000
Moderförening:
Bjursås IK
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Närkampsspelet
2. Inställning
3. Första pass/brytsäker

Något jag vill utveckla:
Jag skulle vilja utveckla
min teknik.

Position:
Back

Meriter (så här långt):
SDFSM-2014 (brons)
SDFSM-2017
Czech Open guld med RIG Umeå IBF (2017)
Czech Open silver med Rig Umeå IBF (2018)
JAS 16/17 – Brons
JAS 17/18 – Guld
Kvalade upp till Allsvenskan med RIG 17/18

Presentation av mig själv:
Mitt namn är Erik Roos och jag kommer från ett litet ställe som heter Bjursås som ligger två mil
norr om Falun. Det var i Bjursås som min innebandykarriär, vid 6 års ålder startade och i den
klubben spelade jag i till året innan jag började på RIG då jag spelade i IBF Falun 1 säsong. Som
person är jag väldigt social, jordnära, målinriktad och har väldigt lätt för mig att passa in i nya
miljöer. Det som kännetecknar mig på planen är min inställning, att alltid offra allt för laget, men
även det defensiva spelet där jag täcker mycket skott och vinner många 1 mot 1 dueller. Har haft
en stor motgång då jag skadade mitt knä och blev borta en hel säsong vilket nu i efterhand jag
tagit väldigt mycket lärdom av och blivit en mer starkare spelare både psykiskt och fysiskt. Jag
känner mig verkligen redo för nästa steg efter tre år här i Umeå och mina dörrar står öppna. Målet
är att en dag få dra på sig landslagströjan och representera Sverige.
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Gustav Wadell
Födelsedatum:
21 juli 2000
Moderförening:
Salems IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Bollvinnare
2. Spelförståelse
3. Snabbhet

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla mitt
skott.

Position:
Back

Meriter (så här långt):
Breddläger U19 2017 och 2018
U19-läger 20-manna trupp Uppsala 2018
EFT Uppsala 2018 (3 landskamper U19)
JSM-guld 2018
Czech Open guld 2017
SDF-SM-guld med Stockholm 2017
2 säsonger div 1 16/17 och 17/18
Vinst i kval till Allsvenskan 17/18
Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Stockholm (Rönninge) där jag har bodde tills för drygt 2 år sedan då jag
flyttade till Umeå för att börja på RIG. Jag har spelat innebandy sedan jag var 5 år och har
kombinerat den med tennis och fotboll fram till 15 års-åldern då jag valde att satsa helhjärtat på
innebandyn. Jag ser mig själv som en ambitiös och tävlingsinriktad person som är målfokuserad
och ödmjuk och som alltid försöker sprida positiv energi till min omgivning. Som innebandyspelare
har jag mina spetskvalitéer i defensiv zon men jag gillar även att följa med och trycka på i anfallen.
Mina mål med innebandyn är att etablera mig i en SSL-klubb och att vinna VM-guld med
herrlandslaget.

RIG-eleverna i åk 3 presenterar sig själva

Fabian Lindbäck
Födelsedatum:
30 augusti 2000
Moderförening:
FBI Tullinge
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Bolltrygg
2. Spelförståelse
3. Inställning

Något jag vill utveckla:
Jag vill utveckla min fysik.

Position:
Back

Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Tullinge strax utanför Stockholm där min innebandykarriär också
startade. Jag började spela i FBI Tullinge vid sex års ålder där jag även spelade fram tills det att jag
skulle börja på RIG.
Utanför planen är jag en kille som är väldigt lugn men gillar att skratta och ha roligt. Är också
väldigt omtänksam och bryr mig om min omgivning.
På planen är jag en kille som jobbar mycket med fart och gillar att fylla på i offensiven.
Mitt långsiktiga mål är att en dag få representera A-landslaget och vinna VM- guld. Men mitt
kortsiktiga mål är att så fort som möjligt bli en bra etablerad back i SSL.
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Hampus Ahrén
Födelsedatum:
27 - 08 - 00
Moderförening:
Listonhill IBK
Spelar i:
RIG Umeå IBF

Tre styrkor hos mig:
1. Spelförståelse
2. Teknik
3. Vilja

Något jag vill utveckla:
Skott

Position:
Center

Meriter (så här långt):
SDF SM Guld Stockholm, All Star Team SDF SM, EFT Guld 2017, Finnkampen Guld 2017, EFT Guld
2018, All Star Team EFT 2018, Czech Open Guld 2017, Serieseger div 1 Norrland 17/18, SM Guld
JAS 17/18, All Star Team SM Slutspel JAS 17/18

Presentation av mig själv:
Jag är uppvuxen i Södertälje där min innebandykarriär startade. Som person är jag glad, positiv och
målmedveten och tycker på fritiden om att tillbringa min tid med familj och vänner. Min
målsättning med innebandyn är att spela i A landslaget och bli en bra spelare i SSL.
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Simon Westgärds
Födelsedatum:
23 april 2000
Moderförening:
Nykvarns IF
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Högerforward

Meriter (så här långt):
EFT guld u19 18/19 (RIG)
JAS SM guld 17/18 (RIG)
Czech open guld 17/18 (RIG)
Serieseger div1 17/18 (RIG)
SDF-SM silver 16/17 (Södermanland)
SDF-SM Allstar team 16/17

P16 SM guld 15/16 (Nykvarns IF)

Tre styrkor hos mig:
1. Bolltrygg
2. Spelsinne
3. Inställning

Något jag vill utveckla:
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Presentation av mig själv:
Jag är född och uppvuxen i Nykvarn som även är min moderklubb. Som person är jag ödmjuk,
omtänksam och målmedveten. Mina mål inom innebandyn är att etablera mig till en bra spelare i
SSL och att spela i A landslaget.

Victor Wettergren
Födelsedatum:
29 april 2000
Moderförening:
Nykvarn
Spelar i:
RIG Umeå IBF
Position:
Forward
Meriter (så här långt):

• SDF-SM guld med Stockholm
• 5 landskamper med U19
• EFT guld 18/19
• Finnkampen guld 17/18
• Bosön säsong 17/18
• Bosön säsong 18/19
• Uppsala läger med U19 18/19
• Allsvenskt kval med RIG som vi klarade
• Czech open guld
• Czech open silver
• Best Player Czech open i somras

Tre styrkor hos mig:
1. Skott
2. Spelförståelse
3. Vilja o Vinnarskalle

Något jag vill utveckla:
Vill fortsätta utveckla min
fysik.
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Presentation av mig själv:
Jag började min innebandy karriär på riktigt när vi flyttade till Nykvarn, Jag var då runt 5-6 år. Jag
spelade i Nykvarn ända tills säsongen innan RIG då jag spelade en säsong i Salem. Min familj
består av Mamma, Pappa och två yngre bröder som också är fast i innebandyn. Jag skulle
beskriva mig själv som ödmjuk och omtänksam utanför planen och på planen mer utav en smart
spelare med mycket vilja i de jag vill åstadkomma. Detta toppat med spelförståelse och ett bra
skott.
Ska bli väldigt roligt och få sig nya utmaningar inom en kort framtid. Mitt största mål med
innebandyn är att vara en stort bidragande spelare i SSL och i blå-gult framöver.

