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GLÄDJE
Min grundinställning är att se situationer utifrån ett 
positivt perspektiv, vara glad, bjuda på mig själv 
och därmed sprida positiv energi i syfte att skapa 
en god anda för mig själv och mina medmänniskor. 

GEMENSKAP
Jag är ärlig och visar en öppenhet för min 
omgivning och bidrar därmed till sammanhållningen 
och känslan av samhörighet i föreningen/laget. Jag 
ser till föreningens/lagets helhet och visar på det 
sättet omtanke samt värnar om jämlikhet. 

RESPEKT
Jag ser, lyssnar och försöker förstå människor i 
min omgivning. Jag visar hänsyn till föreningens 
varumärke samt följer de regler, normer, policys, 
värderingar, stadgar och andra riktlinjer som 
beslutats av föreningen.

Välkommen till Malmö Floorball Club, föreningen som gör skillnad. 
Innan du läser om verksamheten 2021/22, vill vi påminna dig om vår 
verksamhetsinriktning som vi lever och agerar utifrån.

Malmö Floorball Club är en livsstil som med passion och engagemang skapar 
den gränslösa mötesplatsen där personliga drömmar, mångfald och 

entreprenörsanda uppmuntras.

VISION 

VÄRDEGRUND 
Våra övergripande och långsiktiga mål:

BREDD & UNGDOM 
Vi ska erbjuda innebandy för alla

ELIT 
Vi ska ta SM-Guld med dam- och herrlag 

SOCIALT  
Vi ska skapa och erbjuda trygga & familjära 
mötesplatser 

HÅLLBARHET  
Vi ska i alla avseende verka för hållbarhet

FBCFAMILJEN 

MÅLSÄTTNING

När vi kommunicerar vår gemensamma Värdegrund sammanfattar vi det i 

FBCFAMILJEN
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     Ytterligare en säsong i Malmö FBC är till ända och det har  
     varit en säsong med både med- och motgångar, som livet i  
     en innebandyklubb är.

     Sportsligt uppnådde både dam- och herrlag i eliten klubbens   
     uppsatta målsättning med slutspel respektive säkrat kontrakt.  
     Damerna hade spridit respekt bland topplagen som gjorde att   
	 	 	 	 	 inget	av	de	två	topplagen	valde	dem	som	kvartsfinalmoståndare.		
     Rönnby blev motståndet och tyvärr var de numret    
	 	 	 	 	 större	och	tog	sig	vidare	till	semifinalen.	

	 	 	 	 	 Som	extra	krydda		gick	båda	lagen	till	final	i	skånemästerskapen,		
	 	 	 	 	 vilket	gjorde	att	vi	fick	avsluta	säsongen	med	ett	dubbelmöte	i		
     skånemästerskapen mot Lund, där klubbarna delade på potten  
     med varsitt guld.

Säsongen skulle bli en befrielse i jämförelse med föregående säsong, som i många delar påver-
kades av pandemin. Nu var pandemin på väg att ebba ut, med publikrestriktioner som släpptes 
efter hand och ganska tidigt på säsongen var vi tillbaka med familjedagar, VIP-träffar och derby-
fyllda läktare. På läktarna uppenbarade sig också ett nytt fenomen med en ung hejarklack som 
gjorde härligt avtryck. Att den bestod av spelare från våra egna lag och en hel del spelare från 
andra klubbar är otroligt härligt. #ViGörSkillnad

Organisatoriskt startade vi i lite uppförsbacke med uppsägning från vår kanslichef. Rekrytering 
av Jakob som ungdomsansvarig, som därefter utökade sin roll och varit tillförordnad klubbchef 
en	stor	del	av	säsongen,	har	varit	mycket	lyckad	och	det	finns	stora	lärdomar	och	mycket	posi-
tivt att ta med sig in i nästa säsong.

På ungdomssidan har vi en otroligt positiv säsong bakom oss. Från att vara osäkra på hur stora 
och långtgående konsekvenserna av pandemin skulle bli, har vi inte bara kommit ikapp tidigare 
antal	utövare	utan	även	gått	förbi	och	är	nu	fler	magenta	lirare	än	någonsin!	#FBC-familjen

Baksidan av myntet, där pandemin agerat katalysator, är marknadssidan där vi tyvärr inte lyck-
ats återhämta oss. Det innebär ett ekonomiskt steg tillbaka i jämförelse med senaste säsonger-
na.	Vi	har	fortsatt	en	stabil	grund	att	stå	på,	men	det	finns	ett	stort	behov	av	att	arbeta	för	att	
hitta nya intäktskällor. Rekrytering av säljare är en nyckel till vidare utveckling. Men den stora 
skillnaden gör vi tillsammans, så här vänder jag mig till alla er i och runt föreningen. Alla kan 
bidra	på	något	sätt	och	det	finns	många	fördelar	att	hitta	i	samarbete	med	Malmö	FBC!

Vi har under säsongen byggt vidare på vårt CSR-arbete och våra samhällsprojekt växer till nya 
delar	av	vår	stad.	Våra	befintliga	samarbetspartners	vill	fortsätta	och	utöka	samarbetet	med	
oss,	det	är	det	bästa	betyget	vi	kan	få!	CSR-arbetet	är	en	viktig	del	av	klubbens	verksamhet,	vår	
själ	och	hjärta.	Det	är	också	en	grund	för	de	samarbete	vi	vill	utveckla	med	befintliga	och	nya	
samarbetspartners. #MerÄnEnSport

Avslutningsvis är det dags att tacka för mig. Efter många år i klubben, varav de tre senaste som 
styrelsemedlem, är det dags att lämna över och följa föreningen istället för att driva den. Den 
nya styrelsen har en bra grund att vidareutveckla, vilket jag är säker på att den kommer att 
göra	med	massor	av	ny	energi	och	nya	idéer!	Jag	passar	på	att	tacka	alla	jag	träffat	under	mina	
år	i	klubben,	jag	bär	med	mig	många	härliga	minnen	och	vänner	för	livet.	Vi	ses	på	läktaren!

//Mats-Ola

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Föreningens innebandyverksamhet är 
uppdelad mellan bredd och elitverksamhet. 
Breddverksamheten har som mål att 
rekrytera och behålla innebandyspelare 
oavsett ålder, ambition eller kompetens. 
Elitverksamheten bygger på tydligare 
sportsliga mål.

STYRELSE 
Mats-Ola Nimgård - Ordförande
Peter Hansson - Kassör
Henrik Mainz - Sekreterare
Martin Bach - Ledamot 
Marie-Louise Eriksson  - Ledamot 
Annika Lantz - Ledamot (avgick 2022-03-02)
Mikael Jeppsson - Adjungerad
Jakob Wikenstål - Adjungerad

Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda möten under säsongen. 

ANSTÄLLDA 
Mikael Jeppsson, klubbchef
Jakob Wikenstål, ungdomsansvarig 
Mille Drecun, driftsansvarig
Arnel Curbi, fastighetsskötare 
Thomas Nordstrand, fastighetsskötare 
Mikael Karlberg, akademiansvarig 
Ellen Rasmussen, instruktör
Yamou Njai, instruktör/kansli
Kristian Ekholm, material 
Nicole Curic, event 
Jimmy Palm, media & event 

FÖRENINGSORGANISATION

INNEBANDY 
FÖR ALLA!
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MER ÄN EN SPORT

D.O.I.T
DOIT är ett projekt vi är aktiva i tillsammans med 
Rädda Barnen och RF-SISU Skåne. Projektet 
syftar till att aktivera ungdomar på mellanstadiet 
efter skolan och tränare för innebandyn är Yamou 
Njai, Ellen Rasmussen, Ebba Flydalen och Maja 
Mikaelsson. Idag är vi aktiva på Kroksbäck, 
Nydala, Rosengård och Lindängen.  

NATTFOTBOLL  
Tillsammans med Malmö Stad och ”Kul i Malmö” 
erbjuder vi nattfotboll för ungdomar mellan 15 - 
25 år i Kirsebergs Sporthall mellan 21.00 - 24.00 
fredagar- och lördagar. Ansvariga ledare är 
Ibraheem Madlool och Amer Abdulhadi.

HEMMAPLAN 
Tillsammans med föreningen ”Hemmaplan” erbjuder 
vi innebandyträning en dag i veckan för barnen på 
Lorensborg. Även denna träning hålls av Yamou Njai & 
Ellen Rasmussen.  

GODA GRANNAR 
”Goda grannar” heter vårt projekt som vi har samar-
bete	med	våra	grannar	på	flyktingförläggningen,	fot-
bollsklubben Malmö City, Rädda barnen och RF-SISU. 
Projektet innebär bland annat att barnen från boendet 
får spela innebandy och fotboll två gånger i veckan.   

Lite som en konsekvens av pandemin har vi sedan två år tillbaka blivit alltmer 
aktiva med olika projekt under loven och sommaren 2021 satte vi för oss 
tidernas aktivitetsrekord. Tillsammans med MKB aktiverade vi barn- och ung-
domar i Kirseberg/Segevång, Kroksbäck och Lorensborg. Med ett genuint 
utbud av diverse boll- och lekutrustning fanns det något för alla att aktivera 
sig med tillsamman med våra ledare. Vi arrangerade även genom Malmö Stads 
”Kul i Malmö” lovaktiviteter på såväl sommarlov, höstlov och sportlov.  

Här kommer en kort beskrivning av våra mest kontinuerliga projekt som ge-
nomförs varje vecka. Tillsammans går alla våra sociala engagemang under 
devisen #MerÄnEnSport  
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UNGDOMSKOMMITTÉN 

UNGDOM

I december 2020 startade vi upp förening-
ens ungdomskommitté som består av 
personal från kansliet och ledare från våra 
ungdomslag. Kommitteens uppgift är att 
prata, diskutera och utveckla. 

Ungdomskommittén består av: 
- Jakob Wikenstål, Ungdomsansvarig
- Yvonne Tingslund, Flickor 10-11 
- Niklas Dahl, P07-08
- Jonas Karlsson, P11 Husie

Ungdomsverksamheten har klarat sig mer än bra under säsongen 21/22. 
Många lag som deltagit i seriespel och poolspel och äntligen ett mer normalt 
år än tidigare. Häftigaste av allt är att vi har fler aktiva medlemmar denna 
säsong än innan pandemin drog igång, WOW! Vi har idag etablerad ungdom-
sverksamhet i områdena Kirseberg, Videdal, Riseberga, Toftanäs, Stadionom-
rådet och Västra Hamnen.

Däremot blev det tyvärr ingen Gothia Cup i år heller, men vi har kunnat 
anordna våra camps igen och även arrangerat och deltagit i 
Skånemästerskapen.

Det är mycket vare alla våra ideella ledare som vi kan bedriva vår populära 
och uppskattade verksamhet. 

Klapp på axeln och stort TACK till er!       
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INNEBANDYSKOLAN

I år har satsningen på Innebandyskolan växt starkare än någonsin. Upplägget 
handlar om att få in fler medlemmar och göra det lättare för framförallt barn 
och ungdomar att komma igång med innebandy och underlätta för våra ledare 
att ta emot nya barn som lärt sig grunderna. När barn testat på och lärt sig 
grunderna i innebandy kan de sedan slussas vidare till våra lag i deras 
åldersgrupp och område. 

Vi fick även möjligheten att starta upp en ny Innebandyskolan på Stadions 
Sporthall på Stadionområdet. Dessa två pass varje vecka har dessutom varit 
en bra grupp för våra ungdomsspelare att testa på ledarrollen i. Ett antal 
spelare från våra pojkar och flickor födda 2004-05 har deltagit under 
säsongen som ledare vilket var väldigt positivt och något som vi hoppas våra 
unga ledare kommer fortsätta med.  

Iida Mettälä (Finlands U19) och Ellen Rasmussen (Sverige) två VÄRLDSMÄSTARE 
säsongen 21 - 22. 
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ELIT 

ANSVARIGA ELIT  
Jessica Jensen - Elitgrupp Dam
Jonas Morin - Elitgrupp Dam
Magnus Dahlström - Elitgrupp Herr
Mikael Jeppsson - Huvudtränare Dam A
Patric Johansson - Huvudtränare Herr A
Ellen Tillman - Huvudtränare Dam U/JAS
Anders Jönsson - Huvudtränare Herr U

DAM A
Efter	en	trevande	start	på	säsongen	fick	damerna	ordning	på	spelet	lagom	till	VM-uppehål-
let. Efter VM och främst efter jul infanns sig sedermera en väldigt tung period med både 
pandemi och förluster. Laget hämtade sig dock och plockade den sista slutspelsplatsen i 
sista seriematchen. Trots att laget inte valdes förrän i det tredje valet mäktade man inte 
med	att	hota	Rönnby	i	kvartsfinalen.	

Under säsongens avslutande matcher så kom supporterkulturen till Baltiska hallen då 
”unga ultras” bildades genom ett initiativ av spelare- och ledare främst från Flickor 10-11, 
som	i	sin	tur	fick	med	sig	spelare	från	flera	andra	klubbar.	Vi	kan	inte	nog	tacka	för	ert	
underbara	engagemang	och	vi	ses	igen	till	hösten!	

Laget	avancerade	också	till	final	i	Skånemästerskapen	och	bärgade	där	sitt	sjunde	raka	
GULD!

DAM DIV 1 UTVECKLING
Med en rekordung trupp lotsade huvudträ-
nare Ellen Tillman med kollegor laget till en 
hedersam femteplats. Merparten av spelare 
gjorde sin första ”hela” seniorsäsong med 
den äran och starkt uppbackade av kärnan 
av etablerade spelare. Till kommande säsong 
har hela tre spelare från lagets lyfts upp till 
SSL-laget, vilket får anses som ett väldigt 
gott betyg på lagets utveckling.    
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HERR A
Med nygamla tränaren Patric Johansson tillbaka i båset startade herrlaget säsongen i 
en rasande fart. Men i takt med att skador gjorde sig påminda och pandemin satte sina 
klor i serien så dippade laget tillbaka i tabellen. En uppryckning på sluttampen och det 
allsvenska kontraktet var aldrig hotat.

Laget	avancerade	återigen	till	final	i	Skånemästerskapen	men	föll	mot	nyblivna	seriekol-
legan IBK Lund.  

ELIT 
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UTMÄRKELSER 

Äntligen fick vi arrangera vår uppskattade föreningsavslutning tillsammans! Det 
var tre år sedan och dagen var underbar. Tack till alla som deltog. 
Avslutningen innehöll som vanligt utdelningen av diverse föreningsutmärkelser 
och det var inget som hindrade oss denna gång! Mer om våra utmärkelser går att 
läsa på vår hemsida under ”HALL OF FAME”. 

Stort GRATTIS alla pristagare!

DANIEL ÅKESSON AWARD
Maja Johansson (JAS/Dam U)
Mio Hansson (Herr U)

ÅRETS KOMPIS   
F06-08:            Elvira Tufvesson
F09-10:            Ellen Magnusson
F10-11:            Lova Tingslund och Isabel Henge
P05:             Hannes Lantz
P07-08:        Caesar Hybbinette Knutsson
P09-10:            Teo Mattsson
P08-10 H:        Alfred Densfelt Pedersen
P08-10 S:        Charlie Hellberg
P11:                 Ebbe Schylander
P12-13:            Ismar Saranovic
P14-15:            Oliver Brodin

ÅRETS SPELARE - UNGDOM
Maja Helman (JAS)
Måns Persson (Herr U)

ÅRETS LEDARE - ELIT/BREDD
Martin Kosarek
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UTMÄRKELSER

ÅRETS UNGA LEDARE
Juryn bestående av fritidsnämndens och 
representanter från Malmö Ideella och MISO 
har haft en svår uppgift i att utse årets 
pristagare. De nominerade har varit många 
och välmeriterade. Årets utmärkelse Unga 
Ledare tilldelades Maja Johansson, Malmö 
FBC. Priset delades ut på Föreningsgalan.

Maja har främst varit ledare för vår 
populära Innebandyskola där hennes 
ledarskap	har	utmynnat	i	flera	nya	
innebandyspelare.  

IDROTTSLEDARSTIPENDIUM 
Pojkar 11 Husies uppskattade ledare 
Jonas Karlsson tilldelades Sparbanksstiftelsen 
idrottsledarstipendium. 

ÅRETS UNGDOMSLEDARE 
Andreas Lindqvist, Johan Löfgren, Johan Rebens-
dorff, Lina Nilsson, Niklas Dahl, Pär Brenner från 
Pojkar 07-08

ÅRETS SPELARE - ELIT
Ellen Rasmussen (Dam A)
Axel Rasmusson (Herr A)
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Ellen Rasmussen (EFT, VM damlandslaget), Madelene Karlsson (EFT damlandslaget), 
Maja Ekström (U19 VM), Johannes Almholt (EFT U19) och Elin Rosén (Guldsteget)

REPRESENTATION

Cecilia Di Nardo, Frida Mainz Olsson, Sara Mainz Olsson, Martina Mörch, Laura De Fries 
(VM-slutspel med damlandslaget). Jonas Nordheim (VM-slutspel med herrlandslaget)

Vi har en historisk landslagssäsong bakom oss! Pandemin sköt upp flera mäster-
skap och inte mindre än fyra VM spelades under hösten/vintern. Först ut var da-
mernas U19 VM där vårt nyförvärv Iida Mettälä fick höja bucklan efter en tuff final 
som inte avgjordes förrän i SD mot Sverige. Sverige skulle dock få revansch när 
damernas VM avgjordes i Uppsala. Efter ännu en nervkittlande final stod Sverige 
med Ellen Rasmussen i spetsen som segrare. Ellens prestationer gick ingen förbi 
och hon belönades med en plats i turneringens ”All Star Team”. 
Flest ”FBC:are” återfanns dock i de danska landslagen där framförallt 
Cecilia Di Nardo fick kröna sin enorma landslagskarriär. 
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Denisa Kotzurová  
Damlandslaget
EFT, VM

REPRESENTATION

Tiltu Siltanen, Silja Eskelinen och Iida Mettälä (EFT & VM-slut-
spel med damlandslaget. Iida spelade även U19-VM)

Kajsa Krohn 
Damlandslaget 
VM

Maja Helman 
Damlandslaget 
VM

Fredrik Jeppsson och Rhodell Esguerra
Herrlandslaget (Filippinerna), VM

REKORD!!
Aldrig har så många från 
FBCFAMILJEN varit 
representerade i 
landslagssammanhang!
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EVENT
ÄNTLIGEN! Efter en eventmässigt bedrövlig period kunde vi äntligen ta emot våra 
fans i hallarna igen även om det periodvis även rådde vissa restriktioner. 
Vi upplevde dock en ganska trevande start publikmässigt i våra elitlags matcher 
och säsongens uppsatta publikmål kunde inte uppfyllas. Dock fick vi en härlig 
avslutning med stort stöd från ”unga ultras” och inte minst vår säsongsavslutning!  

Tillsammans med organisationen Aldrig Ensam 
arangerad vi två sk ”pärldagar”. Uppskattade event 
med mycket värme och skratt. 
* Aldrig Ensam är en organisation som lyfter psykisk 
ohälsa till ytan och till kommande säsong har vi 
utvecklat vårt samarbete. 

PÄRLDAGAR MED ALDRIG ENSAM

VIP & AW
Vid utvalda elitmatcher arrangerade vi 
VIP och After Work. B la tillsammans 
med vår partner Paddy´s som bjöd på 
en uppskattad dryckesprovning. Maten 
hämtade vi från Lyxmackan!	

PH & Mathias, två av våra underbara 
funktionärer.	Tack	för	ert	engagemang!

Tina & Yvonne , inte bara grymma 
ledare för Flickor 10-11. Utan även 
medgrundare till ”ung ultras”. 
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TACK 
Styrelsen vill avsluta med att tacka Malmö Stad, Malmö 
Idrottsakademi, Skånes Innebandyförbund, RF-SISU Skå-
ne, Föreningen för Svenska Superligan, Svenska Inneban-
dyförbundet, Sparbanksstiftelsen, Malmö Idrottsgrundsko-
la, Malmö Idrottsgymnasium, Hagalidskolan, fotograf Peter 
Lindblad, Rädda Barnen, Aldrig Ensam, personal, spelare, 
ledare, funktionärer, fans och alla våra fantastiska 
samarbetspartners för verksamhetsåret 21 - 22. 

Tillsammans sätter vi Malmö på kartan, tillsammans gör vi 
skillnad!	
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