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Hej alla föreningar!  
Sommaren verkar i skrivande stund vara ett minne blott och för oss 
innebandyälskare är det ju sällan något negativt.  
Styrelsen har jobbat på en hel del under sommaren och höstens första 
nyhetsbrev kommer således innehålla en del information om vad som komma 
skall.  
 
 
Grillkvällar i Bingeby 
Under sommaren har GIBF varit med på Fritidsbankens rörelsefestival samt pep-
up på Gråbo och Bingeby. Nu är GIBF tillsammans med RF-SISU och 
Fritidsbanken under fem onsdagar på plats med innebandyspel på 
Gotlandshems grillkvällar i Bingeby. Det bjuds på flera roliga aktiviteter som 
passar hela familjen, under fem onsdagar i augusti och början av september. Har 
ni något arrangemang hos er där ni vill ställa upp en sarg och bjuda till 
spontaninnebandy hjälper Rina gärna till!  
 
Tel: 072-076 42 78 
E-post: rina.muttoni@innebandy.se   
  
 
Spontanbollen 
Vi är så glada att få dela med oss av inbjudan till Spontanbollen som startar på 
Södervärn den 6 september, se bifogad inbjudan. Det är GIBF med Rina Muttoni 
som tillsammans med RF-SISU, Södervärn (Elias Andreasson), Endre IF (Lelle 
Roos) och Visby IBK (Linus Borg) som testar detta koncept.  
Vi kommer även testa Innebandy flex. Kika närmare på vad det är via 
länken: https://youtu.be/3EnKPC-Z3kQ .  
Har ni någon som också vill vara med och hålla i spontanbollen på Södervärn 
eller någon annanstans i stan eller på landet, tveka inte att höra av er till Rina.  
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Affischer att sätta upp och att sprida i era föreningar 
Bifogat finner ni affischer för spelare, ledare samt domare att skicka vidare till 
era medlemmar och sätta upp på bra platser där vi kan synas. Vi vill tillsammans 
med er bli fler i Gotlands Innebandyfamilj – så hjälp oss att synas och höras.  
 
Idrottensdag- 30 september 2022 
Skolor och Idrottskonsulenter från RF-SISU som är med i årets Idrottensdag 
skola är listade nedan. Som du ser är inte alla skolor med och vi har inte 
innebandy på alla skolor. Mer info om Idrottensdag skola finns också bifogat. Vill 
ni vara med på Idrottensdag och inte redan är det, låt Rina veta.   
 
Fårösundsskolan: Bo Ronsten bo.ronsten@rfsisu.se 
Solklintskolan: Anita Gandå anita.ganda@rfsisu.se med IK Graip på plats 
Lärbro skola: Tomas Jansson tomas.jansson@rfsisu.se med Lärbro IF på plats 
Lyckåkerskolan: Peder Wennersten peder.wennersten@rfsisu.se 
Tjelvarskolan: Rina Muttoni rina.muttoni@rfsisu.se 
Terra Novaskolan: Annelie Blixt annelie.blixt@rfsisu.se med Endre IF på plats 
Gråboskolan: Daniel Johansson daniel.johansson@rfsisu.se med Visby IBK på 
plats 
Västerhejde/Eskelhem skola: Jan Christoffersson jan.christoffersson@rfsisu.se 
Havdhem skola: Shamima Aktar shamima.aktar@rfsisu.se med Hansa-Hoburg på 
plats 
  
 
Besök i din förening och återstartsstödsfrågor 
Äntligen är ju innebandysäsongen på gång. Vill ni ha besök i ert lag eller er 
förening ses vi gärna! Annelie och Rina skickar inom kort en uppmuntran till 
föreningsbesök, men ni kan när som helst höra av er om ni har frågor eller inspel 
gällande återstartsarbetet eller Innebandysäsongen 22/23! 
Allt från utbildningar till ekonomiska stöd, verksamhetsutveckling och 
arrangemang med mera. Kontakta Rina via ovanstående kontaktuppgifter, 
alternativt Annelie på:  
 
Tel: 070-49 46 999 
E-post: annelie.blixt@rfsisu.se 
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Kurshelg 
Låt dig utbildas och inspireras helgen den 7–9 okt, utbudet finns bifogat i pdf.  
Vid frågor eller hjälp med anmälan hör av dig till Annelie Blixt.   
 
 
Ö-kampen  
Gotland har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Ålands Innebandyförbund. 
Vi ser många likheter med ett förbund som Åland och ser fram emot att 
fortsätta det arbete vi påbörjat.  
Vi kommer mot våren spela matcher mot Ålands innebandyförbund. Dessa 
matcher skulle ha spelats nu under hösten, men har av olika anledningar fått 
skjutas fram. Mer info kommer en bit in i säsongen.  
 
 
Inspirationsträningar 
Söndag den 18 september anordnar Gotlands Innebandyförbund för andra 
gången inspirationsträningar för spelare födda 2005–2009. Dagen kommer att 
ledas av stjärnor som Bruno Lundberg, Elin Roos, Therese Ahlqvist och Rasmus 
Ekström.  
Inbjudan har gått ut till samtliga föreningar, men finns även bifogat i detta mail.  
 
 
Vi ses i Ica Maxi Arena!!! 
Lördag den 17 september spelar Endre IF och Visby IBK hemmapremiär i Ica 
Maxi Arena. Gotlands Innebandyförbund kommer att finnas på plats under båda 
matcherna för att prata innebandy. Har ni frågor, idéer eller bara vi snacka 
innebandy i allmänhet är ni välkomna att besöka vår monter i arenan.  
 
 
Vid frågor till styrelsen finner ni våra kontaktuppgifter på vår hemsida.  
Alternativt mailar oss på gotlandstyrelse@innebandy.se 
 
Hoppas vi ses den 17 september! 
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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