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På novembers sista dag kommer här årets näst sista nyhetsbrev.  
Trevlig läsning!  
  
Knatteligan 
Nu är det äntligen dags för Knatteligan igen. Det spelas i Ica Maxi arena lördagen 
10 december, sista dag för anmälan fredagen 2 december. Bifogat finner ni 
inbjudan.  
  
Innebandydag i Klintehamn 
För första gången arrangerar GIBF en dag fylld med massa innebandy. Den 29 
december är det dags i Klintehamn. Eventuellt även på fler orter. Ta med dig 
familjen, kompisgänget, klasskamraterna eller mormor för att spela innebandy 
en hel dag. Inbjudan finns bifogad och vi önskar all hjälp vi kan få att sprida 
detta. KOM- DET BLIR KUL!  
 
Vill din förening också arrangera en innebandydag? VI hjälper gärna till!  
  
Föreningsbesök och föreningsträff  
Föreningsbesöksinbjudan finns bifogad för dig som ännu inte bokat in er träff.  
Den 25 januari ses vi på Joda för att sammanställa träffarna och samverka med 
alla föreningar – tillsammans blir vi bättre! 
  
Ny hemsida 
I veckan lanserades Svenska Innebandyförbundets nya hemsida och så även vår. 
Har ni inte redan spanat in den, kan vi varmt rekommendera er att göra det. Vid 
frågor eller inspel, kontakta Elsa Roos på elsa.roos@innebandy.se.  
  
Utbildningar 
Från december - april kör SIBF en serie på fem digitala föreläsningar som utgår 
från RFs nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott: trygghet, delaktighet, glädje, 
allsidighet och hälsa.  
Läs mer här: https://innebandy.se/inlagg/lista/anmal-dig-till-sasongens-digitala-
forelasningar/ 
Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/A0zxzChGds 
Kostnadsfritt och riktigt bra! 
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Idrottsgymnasiet Gotland 
Glöm inte att söka till Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU) senast 1/12. 
Länkar till ansökningssida till 
Innebandy: https://www.gotland.se/idrottsgymnasie 
  
Make equal 
Här fortsätter vi dela med oss av information och inspel från utbildningen Make 
equal.  
 
Tips på webbsida för att lära sig mer: https://alltviintepratarom.se/ 
RF-SISU stödjer 
inkludering: https://www.rfsisu.se/Gotland/Viarbetarmed/Inkluderandeidrott/ 
 
Fråga att reflektera över: Vad uppmuntrar ni till i ert lag/ förening och vad 
tillåts? 
 
Mittsäsongsträff Panta Mera  
Den 15 december kl. 18.30-19.30 i Idrottens hus bjuder GIBF in till 
mittsäsongsträff i Panta Mera. På träffen finns möjlighet att byta serie inför 
våren, samt diskutera både hösten som varit och våren som komma skall.  
 
 
Vi önskar er en glad andra advent! 
 
Vid frågor till styrelsen finner ni våra kontaktuppgifter på vår hemsida.  
Alternativt mailar oss på gotlandstyrelse@innebandy.se 
 
 
Bästa hälsningar från Johanna, Linda, Magnus, Morgan, Torbjörn, Daniel, 
Mourice, Elsa, Elsa och Rina 
 
Följ och besök gärna oss i våra sociala kanaler. Där finns vi som Gotlands Innebandyförbund och 
gotlandinnebandy.  
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