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Styrelsen 
Ordförande:  Jörgen Jönsson, Lund. 
Vice Ordförande: Peter Nilsson, Hässleholm. 
Kassör:  Leif Sjögren, Helsingborg. 
Sekreterare:  Erika Ritheim, Tyringe. 
Ledamot:  Arne Andreasson, Örkelljunga. 
Ledamot:  Per Bengtsson, Ängelholm. 
Ledamot:  Henrik Olofsson, Bjuv. 
Suppleant:  Jörgen Lindell, Lomma. 
 
Verkställande Utskott (VU) 
Jörgen Jönsson, ordförande. 
Peter Nilsson. 
Leif Sjögren. 
 
Tävlingskommittén (TK) 
Arne Andreasson, ordförande. 
Tina Andersson. 
Henrik Olofsson. 
Greger Sandell. 
 
Domarkommittén (DK) 
Peter Nilsson, ordförande. 
Henrik Wetterlundh. 
Krister Åkesson. 
 
Ungdomskommittén (UDK) 
Henrik Olofsson, ordförande. 
Anders Jensen. 
Jörgen Lindell. 
Daniel Ollhage. 
Martin Petersson. 
 
Utbildningskommittén (UTK) 
Jörgen Lindell, ordförande. 
Erika Ritheim. 
Henrik Wetterlundh. 
 
Marknadskommittén (MK) 
Leif Sjögren, ordförande. 
Per Bengtsson. 



 
Kanslipersonal 
Jan-Olof Nilsson. 
Henrik Wetterlundh. 
 
Styrelsen 
 
Tio protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret. 
 
Styrelsen har under året arbetat för att stärka förbundets profil, utöka kansliet, hålla 
förbundets ekonomi stabil, samt försökt öka konkurrenskraften gentemot övriga 
distrikt. Vi kan också med glädje konstatera att vi under säsongen sett en stor ökning 
av antalet ungdomslag i Skåne, samt en licensökning som gjort oss till landets fjärde 
största distrikt.  
 
Representation 
 
Representant på Svenska Innebandyförbundets (SIBF) ordförandekonferens i maj 
1995 var Jörgen Jönsson. På SIBF:s förbundsmöte i juni 1995 var Krister Åkesson 
Skånes representant. Distriktet representerades på regionkongressen i Oskarshamn, 
februari 1996, av Arne Andreasson och Erika Ritheim. Representant på vårkongressen 
i Jönköping i mars 1996 var Arne Andreasson. 
 
Jörgen Lindell och Jan Öhrskog har genomgått SIBF:s tränarinstruktörsutbildning. 
Jan-Olof Nilsson och Krister Åkesson har genomgått SIBF: 
domarinstruktörsutbildning. 
 
Landslagsrepresentation: 
 
Damseniorer, landslagsläger 7-10/9 1995: Åsa Alvarsson och Ylva Svensson (båda 
LUGI IK). 
U19, Herrar, landskamper 1-3/12 1995: Magnus Hallbäck och Magnus Palmér (båda 
Högaborg/Viskan BK). 
U19, Herrar, landskamper 26-28/4 1996: Daniel Bååth (IK Stanstad), Lars-Peter 
Nielsen (Vv-84 SK), och Markus Thim (Röke IBK). 
 
Förbundsdomare: 
 
Daniel Badman (Lund), Tomas Fiedler (Lund), Lars Jönsson (Lund) och Jens Kroona 
(Helsingborg). 
 
Tävlingskommittén (TK) 
 
Under säsongen 95/96 har TK haft 18 möten. Tre av dessa har varit fysiska (två på 
kansliet och ett på Hotel Öresund), och 15 har varit telefonmöten. 
 
Under verksamhetsåret har två ledamöter avgått (Håkan Andersson och Leif 
Karlsson), samt en ny blivit tillsatt (Greger Sandell). 
 



TK-ledamöterna har genomgått en bestraffningskurs som anordnades av SIBF och 
hölls av Matts Spångberg på Hotel Öresund i Landskrona. 
 
Efter viss orolighet under kommunals strejk kom seriespelet igång ordentligt och 
följande ärende har behandlats; 
 
Antal bestraffningsärende: 44 st. 
Med straffpåföljd allt från en match till 14 månaders avstängning. 
 
Dispenser: 41 st. 
Fyra åldersdispenser av vilka två blev godkända, och två avslogs. 21 dispenser 
angående idrottshallarnas mått och utrustning. Dispens angående matchflyttning 15 st. 
Övriga dispenser en st. 
 
Anmärkningsvärda förhållanden: 73 st. 
 
Övriga ärenden: 182 st. 
 
Överklagande till SIBF angående bestraffningar. 
Sju st av vilka fyra st blev ändrade med straffsänkning som följd, samt tre st lämnade 
utan åtgärd. 
 
Överklagande till Riksidrottsnämnden. 
två st, av vilka en fick straffsänkning. 
 
Domarkommittén 
 
När vi tog oss an uppgiften att leda Skånes IBF:s domarkommitté den gångna 
säsongen var vi medvetna om att det skulle innebära ett tungt arbete att dra igång 
denna organisation. Vi fick starta ifrån ”noll” eftersom föregående års organisation 
inte hade varit verksamma. Vi satte upp höga mål men var samtidigt medvetna om att 
vi inte skulle lyckas med att få detta arbete att fungera helt perfekt på bara ett år. 
 
När vi nu summerar säsongen som har gått kan vi konstatera att vi har nått en bra bit 
på vägen mot att ha en fungerande domarorganisation, trots att mycket återstår att 
göra.  
 
Domarkommitténs stipulerade uppgifter är trefaldiga; tillsätta domare till distriktets 
matcher, observera distriktets domare och att klassificera förbundets domarkår. Om 
man generaliserar kan man nog påstå att vi lyckats med detta till tvåtredjedelar. Det 
enda som inte har fungerat tillfredsställande har varit observationerna av domare. 
Detta p.g.a. flera orsaker. Tyvärr har domarkommittén enbart bestått av tre personer, 
varför vi inte riktigt hunnit med denna bit på ett acceptabelt sätt, som alla vet 
drabbades höstsäsongen av en strejk som kullkastade hela observationsschemat och 
dessutom har de utsedda observatörerna inte varit tillgängliga i önskad utsträckning. 
 
Inom tillsättningsåtagandet har vi arbetat oss fram till en fungerande arbetsrutin, med 
ett samarbete mellan en återbudstillsättare och kansliet. Även här har vi gjort 
missbedömningar och fel men ändock lyckats skapa en, för denna säsongen, optimal 
lösning. 



 
För klassificeringsarbetet har det utformats diverse blanketter och formulär för att vi 
skulle kunna tillgodogöra oss föreningarnas åsikter om våra domare. Även här har vi 
”gått på minor” men vi tror att vi här har arbetat fram användbara instrument som 
komplement till de traditionella observationerna. Vi kunde också efter säsongens slut 
presentera en officiell domarklassificering. 
 
Förutom nämnda uppgifter har vi arbetat med kommunikation med såväl domare, 
föreningar och övriga instanser inom Skånes Innebandyförbund. 
 
Under det gångna året har Skåne haft 99 st utbildade fortsättningsdomare, 77 st 
aspirantdomare, 62 st ungdomsdomare och dessutom fyra st förbundsdomare. 
 
Domarkommittén har hållit 10 st protokollförda möten. Kommittén har bestått av 
Peter Nilsson (ordf.), Krister Åkesson och Henrik Wetterlundh. 
 
Det arbete som lagts ned under den gångna säsongen skall ses som en plattform att 
bygga vidare på och förbättra. Något som domarkommittén har visioner om och 
hoppas kunna förverkliga snarast möjligt! 
 
Ungdomskommittén 
 
Har under säsongen haft två distriktslag i tävlingsspel, A-pojk 80/81 och Herrjunior-B 
78/79. 
 
A-pojkarna, som blev Svenska Mästare, leddes av Martin Pettersson och Daniel 
Ollhage från IK Stanstad och Kent Johannesson och Jörgen Ohlsson från Röke IBK. 
Distriktslags-SM spelades i Lundbystrandshallarna i Göteborg den 29-31/3 1996. 
Resultat gruppspelet: 5-2 mot Örebro, 5-3 mot Småland och 3-3 mot Uppland. I 
kvartsfinal blev det 3-2 mot Västmanland. I semifinalen upprepades resultatet 3-2 mot 
Halland. I finalen besegrade man favoriten Västergötland med hela 6-0 och visade 
upp en underbar PR för Skåne. Utmärkt defensiv och giftigt anfallsspel. 
 
B-juniorerna leddes av Henrik Olofsson och Anders Jensen från Vv-84 SK och 
assisterades ibland av Jörgen Lindell, Malmö HP. Man inledde med att komma trea i 
Båstad Outdoor open 24-25/7 1995 efter följande resultat. 2-2 mot Röke IBK, 7-3 mot 
Hjärnarps GIF och 4-1 mot Igul IBK, vilket ledde till gruppseger. I kvartsfinalen 
besegrade man Örkelljunga IF med 5-3. Alingsås i semifinalen blev en för svår nöt, 0-
1 slutade den. I match om tredje pris vann man med 6-4 över Igul. En bra placering i 
en seniorturnering som vanns av Ramlösa/Dalhem IBK över Alingsås, 4-3 efter 
förlängning. 
 
Distriktslags-SM gick i Fagersta i Västmanland 4-7/1 1996. Skåne fick en bra start 
10-1 mot Uppland som följdes av 4-6 mot Örebro Län och sedan 9-1 mot Hälsingland 
vilket gav en andra plats i gruppen. I kvartsfinal mot Småland stod det 2-2 vid full tid 
trots ett visst Skåneövertag. I förlängningen gjorde sedan Småland 2-3 och Skåne var 
ute. En tung förlust. Finalen vann Stockholm över Västerbotten med 5-4 efter straffar. 
Ett jämt och tufft SM med Stockholm, Västerbotten, Småland och Skåne som 
tongivande lag. Detta märktes i det  



B-juniorlandslag som togs ut till Varberg 26-28/4 med dubbellandskamp mot Norge 
A. Förbundskapten Anders Karinen tog ut hela tre spelare från Skåne. Lars-Peter 
Nielsen målvakt från Vv-84 SK, Marcus Thim back från Röke IBK och Daniel Bååth 
forward från IK Stanstad. Det var bara Skåne och Stockholm som fick med så många 
som tre spelare. Ett bra och sunt tecken! 
 
Utbildningskommittén 
 
Utbildningskommittén har under året bestått av följande personer: Jörgen Lindell 
(ordförande), Erika Ritheim och Henrik Wetterlundh. 
 
Under säsongen som gått har det genomförts utbildningar inom tre olika kategorier. 
Till att börja med är det domarkurser. Dessa genomfördes under augusti månad och vi 
utbildade då ca 240 domare. Instruktörer under dessa kurser har varit Jan-Olof 
Nilsson, Leif Karlsson, Henrik Olofsson, Anders Jaenson och Krister Åkesson. 
 
Under augusti och september hade vi också sekretariatsinstruktörskurser som skulle 
utbilda instruktörer som sedan skulle hålla i sekretariatsutbildningen ute i klubbarna. 
Det var också domarinstruktörerna som höll i dessa kurser. 
 
Det har även genomförts grundutbildningar, block 1, för tränare i Skåne. På grund av 
ett väldigt stort intresse fick vi hålla två sådana kurser under säsongen, en i maj och 
en i augusti. Totalt har det utbildats ca 80 tränare under säsongen. Instruktör under 
dessa kurser har varit Jörgen Lindell med viss hjälp av Tomas Englund från Halland. 
 
Intresset för att gå tränarkurser har ökat något otroligt de senaste åren. För två år 
sedan fanns nästan inga utbildade tränare i Skåne. I dag har vi över 150 utbildade 
block-1 tränare och intresset ser ut att hålla i sig. Under nästa säsong planerar vi också 
att genomföra en block 2:1 tränarkurs. 
 
Eftersom utbildningsbehovet har ökat väldigt mycket de senaste åren, inom alla 
områden, kommer det att behövas mycket folk i framtiden för att kunna tillgodose 
klubbarnas behov. Detta gäller inte bara till styrelse och kommittéer, utan det behövs 
också folk som kan jobba som instruktörer och hålla i kurser. 
 
Kansli 
 
Kansliet flyttade i oktober till nya, rymligare, lokaler på Örnvägen 30 i Lund. Vi har 
under året haft två anställda, Jan-Olof Nilsson och Henrik Wetterlundh. Kansliet 
arbetar framför allt med att administrera serierna, samt att svara på frågor från 
föreningar och andra. Man hjälper även kommittéerna och styrelsen i deras arbete. 
 
 
 
Stockholm 16 maj 1996 
 
 
 
Jörgen Jönsson Peter Nilsson Leif Sjögren 
Ordförande Vice ordförande Kassör 



 
 
 
Erika Ritheim Arne Andreasson Per Bengtsson 
Sekreterare Ledamot Ledamot 
 
 
 
Henrik Olofsson Jörgen Lindell 
Ledamot Suppleant 
 


