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MALMÖ FLOORBALL CLUB

Foto: Björn Sandberg

Välkommen till Malmö Floorball Club, föreningen som gör skillnad. Innan du lä‑
ser om verksamheten 2020/21, vill vi påminna dig om vår verksamhetsinriktning
som vi lever och agerar utifrån.

VISION

VÄRDEGRUND

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

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.
LOJALITET
Som medlem i föreningen är jag ärlig, hänsynsfull,
delaktig samt visar förståelse och acceptans för
min omgivning. Min inställning är att vi hjälper
varandra och det som sägs i förtroende stannar i
det forum det är sagt.
ATTITYD
Jag ger alltid mitt yttersta för att bidra till
föreningens/lagets uppsatta mål och är alltid en
del av såväl framgångar som motgångar. Genom
beslutsamhet, mod, engagemang, målmedvetenhet
och rätt inställning vill jag bidra till föreningens/
lagets framgång.
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.
ENGAGEMANG
Jag engagerar mig i föreningen och visar förståelse
för att alla i föreningen behöver hjälpas åt för att vi
ska lyckas. Det jag åtar mig att göra fullföljer jag
och tar ansvar för.
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.

VERKSAMHETSIDÉ
Malmö FBCs verksamhetsidé är att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt
med särskild målsättning att bedriva innebandy för barn, ungdomar och seniorer såväl på elit-, motions- som social nivå.

MÅLSÄTTNING
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
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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Jag använde inför säsongen ett välkänt uttryck för att beskriva
mina dryga 10 år i klubben.
Tiden går fort när man har skoj. Uttrycket borde betyda att jag
haft väldigt skoj det senaste året, för det har utan tvekan gått
fort. Men det är faktiskt en sanning med modifikation då det har
varit ett påfrestande och väldigt annorlunda år.
Naturligtvis har jag haft mycket skoj, tillsammans med en del av
medlemmarna i vår underbara förening. Men jag skulle ha velat
träffa så många fler medlemmar och innebandyvänner under
året.
Vi vet alla varför det inte blivit så. Vår verksamhet har, precis
som samhället i stort, drabbats väldigt hårt av pandemin.
Men vi har verkligen kämpat och försökt göra det bästa möjliga av situationen. Alla har tagit stort ansvar
och trots att vi inte haft svar på alla frågor och inte givits förutsättningar för att arbeta proaktivt så har
glädjen, gemenskapen och värmen funnits där.
De som påverkats mest och samtidigt minst är våra elitlag. De är de enda som fått fortsätta att träna och
tävla hela säsongen. Spelare och ledare har slitits mellan hopp och förtvivlan, lyssnat på nyheterna och
restriktionerna som gäller oss alla och samtidigt varit undantagna desamma. Säsongen har haft sina berg
och dalar och när den sammanfattas är jag enormt stolt över sättet de hanterat förutsättningarna. För
förutsättningarna har sannerligen inte varit bra och krävt mer än någonsin av er som människor.
Herrlaget, som nykomlingar i Allsvenskan, säkrade kontraktet med god marginal och slog topplag till
höger och vänster under januari. De höll fanan högt hela vägen och slutade på en fin 8:e plats, 16 poäng
över sträcket!
Damlaget, med högt ställd målsättning, fick en tuff start under hösten. De vände detta och skapade en
lagmaskin som gick till slutspel och var ytterst nära att vinna hemmamatchen i kvartsfinalserien som gick
till sudden och straffar.
Övriga lag fick en väldigt kort tävlingssäsong, med enstaka matcher under hösten innan allt stängdes ner.
Alla ungdomar, som fick börja träna igen efter några månaders uppehåll, har vecka för vecka gått och
väntat på att få spela matcher, hela tiden med negativa besked. Och än värre, vissa grupper och lag har
inte fått återuppta träningen förrän nu i april.
Men är det då vi lägger oss ner och drar täcket över oss? NEJ! Vi har en fantastisk förening med
människor som ställer upp i vått och torrt, i med och motgång. Vi närmar oss bokslut för säsongen och
allt det grymma arbete som anställda och alla ideella lagt ner gör att vi kan se fram emot nästa säsong.
För naturligtvis måste vi se positivt på framtiden. Vi måste tänka på tiden efter pandemin, när vi får träffas igen och umgås med innebandyn som gemensam nämnare. Jag längtar verkligen tills vi får visa Malmö FBCs fulla potential igen, på och utanför planen!
Avslutningsvis vill jag tacka alla för ert engagemang under denna märkliga säsong, oavsett om det varit
på planen, vid sargkanten, som supporter, samarbetspartner eller anställd
Vi är Malmö FBC, den magenta familjen!
//Mats-Ola
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FÖRENINGSORGANISATION
INNEBANDY
FÖR ALLA!
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
Nürgul Eminovska - Ledamot (avgick 2021-02-18)
Mikael Jeppsson - Adjungerad
Andreas Törnqvist - Adjungerad
Styrelsen har haft 10 stycken protokollförda styrelsemöten under säsongen.

ANSTÄLLDA
Mikael Jeppsson, Klubbchef
Andreas Törnqvist, Kanslichef
Mille Drecun, Driftsansvarig
Arnel Curbi, Fastighetsskötare
Thomas Nordstrand, Fastighetsskötare
Mikael Karlberg, akademiansvarig
Ellen Rasmussen, Instruktör
Yamou Njai, Instruktör
Kristian Ekholm, Material & Ungdom
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PROJEKT

D.O.I.T
DOIT är ett projekt vi är aktiva i tillsammans
med Rädda Barnen och RF Sisu Skåne.
Projketet syftar till att aktivera ungdomar
på mellanstadiet efter skolan och tränare för
innebandyn är Yamou Njai & Ellen Rasmussen. Idag är vi aktiva på Kroksbäck, Nydala
och sedan i maj även på Lindängen.

Idrott utan gränser
Vårt senast startade projekt. Idrott utan
gränser gör så att barn blir sedda och bekräftade genom meningsfulla aktiviteter och ges
förutsättningar till att se möjligheter
för framtiden.
Vi kör innebandy på elevernas ordinarie
idrottslektion ute på skolor runt om i Malmö.

NATTIDROTT
Tillsammans med Malmö Stad och ”Kul i
Malmö” har vi när det varit möjligt under
säsongen öppnat upp för spontanidrott i Kir-

GODA GRANNAR
”Goda grannar” heter vårt projekt vi har

sebergs Sporthall på fredagar- och lördagar

samarbete med våra grannar på flyktingför-

mellan 22.00 – 00.00

läggningen, fotbollsklubben Malmö City, Rädda barnen, Skåneidrotten och Malmö Stad.
Projektet innebär bland annat att barnen från
boendet får spela innebandy och fotboll en
gång i veckan.

HEMMAPLAN
Tillsammans med föreningen ”Hemmaplan”
har vi erbjudit innebandyträning en dag i
veckan för barnen på Lorensborg. Även denna träning hålls av Yamou & Ellen!
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UNGDOM

Prisutdelning för Samuel i samband med lagets träning på Neptuniskolan 11 maj

Stipendium
Stort grattis till Samuel Sjödin, ledare för vårt Mix 12-14
som var en av 250 vinnare till ungdomsledarstipendium från
Sparbanksstiftelsen.
Ungdomsverksamheten har klarat sig bra under
pandemin och till säsongen 21/22 har vi likvärdigt
många lag anmälda i seriespel- och sammandrag som
säsongen som varit. Vi har idag etablerad ungdom‑
sverksamhet i områdena Kirseberg, Videdal, Riseber‑
ga, Toftanäs och Västra Hamnen. Till hösten kommer
vi även in i en ny hall på Stadionområdet!
Vi hann tyvärr inte spela många matcher innan sä‑
songen stängdes ner, vilket så klart varit tråkigt.
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!

Huvudsponsor till ungdoms‑
verksamheten
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Lukas Bielsten, en av
våra duktiga ungdomsspelare som till
kommande säsong tar
steget upp till Herr A!
Lycka till!

UNGDOM

LOCKER ROOM TALK
I en del av Malmö FBCs spelarutbildning
från knatte till senior kommer vårt äldsta pojklag varje säsong att genomföra en
utbildning i jämställdhet och schyssta attityder. Locker Room Talk är en icke-vinstdrivande organisation som stoppar skitsnacket. De utbildar killar i åldern 10-14 år om
jämställdhet och schyssta attityder. De träffar killarna i omklädningsrummet, en gång
i veckan, under åtta veckor, för att skapa
nästa generations förebilder och framtidens
idrottsutövare. Idag är Locker Room Talk en
nationell organisation och har inlett samarbeten med bland annat Riksidrottsförbundet och är även mottagare av historiens
första Number10-stipendium. Till hösten är
det P07-08:s tur att vara med!

Flickor 06-08

Flickor 09-10

Ungdomskommittéen
Flickor 10-12 Slottstaden
I december 2020 startade vi upp föreningens ungdomskommitté som består av
personal från kansliet och ledare från våra
ungdomslag. Kommittéens uppgift är att
prata, diskutera och utveckla.
Ungdomskommittéen består av:
Andreas Törnqvist
Kristian Ekholm
Yvonne Tingslund, Flickor 10-11
Pär Brenner, P07-08
Jonas Karlsson, P11 Husie

Pojkar 05
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Pojkar 06

Pojkar 07-08

Pojkar 08-10 Husie

Pojkar 08-10 Slottstaden

Pojkar 09-10

Pojkar 10-12 Riseberga

Mix 11 Husie

Pojkar 11-12 Slottstaden
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Pojkar 12 Husie

Pojkar 12-13 Riseberga

Mix 12-14 Slottstaden
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ELIT
DAM A
Med förra säsongens starka insatser i färskt
minne så hade vi stora förhoppningar om
en minst sagt lika bra säsong i år. Säsongen
inleddes dock omtulande och man fick tidigt
sättas på prov mentalt. Första segern kom
i säsongens femte match och detta i det
historiskt första skånederbyt mot IBK Lund.
Lagen slet och gav sig inte och man började
spela upp sig allt efterhand och man lyckades till slut bli 8:a i serien men det brukar
ju tyvärr sluta att man får möta seriesegraren och ett faktum även i år. Två långa
bortaresor till Umeå och en heroisk hemmamatch avslutade säsongen i kvartsfinalen.
Till kommande säsong kommer vi delta i
Svenska Cupen.

DAM DIV 1 UTVECKLING
Vi hade goda förhoppningar om fortsatt
utveckling på vårt Dam 1 Utveckling men
laget hann bara spela några enstaka matcher innan pademin förstörde resterande av
säsongen.

JAS DAM
Här avslutades säsongen bryskt efter bara
någon omgång av Juniorallsvenskan.
Nya tag till säsongen 2021-2022.
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ELIT
HERR A
Nykomlingar i landets näst högsta serie och
en del spännande nyförvärv och målsättningen var att hålla sig kvar i Allsvenskan.
Premiären vanns med viss dramatik mot
Åby med 7-5. Herrarna har stått för många
fina insatser men efter en ändå svagare
inledning kom man igång ordentligt kring
jul och man lyckades besegra topplagen en
efter en. Nog hade vi satt Malmö på kartan
ordentligt. Några matcher innan säsongen
var slut konstaterades att man inte kunde
trilla ur Allsvenskan, detta pga pandemin.
Men vi fullföljde vårt arbete och vi kunde
med god marginal (16 poäng) säga att vi
klarade oss kvar på egen hand!
Till nästa säsong så är Patric Johansson
tillbaka som huvudtränare.

JAS HERR

ANSVARIGA SPORT

Laget hann bara spela tre matcher innan säsongen snöpligt tog slut. Till mångas
besvikelse så klart, för även om säsongen
inletts tufft resultatmässigt hade vi förhoppningar om att fortsättningen av säsongen
skulle vara till vår fördel.

Jessica Jensen- Sportgrupp Dam
Ville Peltomäki - Sportgrupp Dam
Jonas Morin - Sportgrupp Dam
Magnus Dahlström - Sportgrupp Herr
Jonathan Petersson - Sportgrupp Herr
Mikael Jeppsson - Huvudtränare Dam A
Jörgen Hansen - Huvudtränare Herr A
Tobias Filling - Huvudtränare Dam U
Anders Jönsson - Huvudtränare JAS Herr
Ellen Tillman - Huvudtränare JAS Dam

Till 2021-2022 kommer vi tyvärr inte få
ihop ett JAS-Lag på herrsidan.
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UTMÄRKELSER
Tyvärr fick vi även i år ställa in vår uppskattade säsongsavslutning
som skulle gått av stapeln i maj. Ett stående inslag på avslutningen
är utdelningen av diverse föreningsutmärkelser och det var inget
som hindrade oss, även om det även detta året får annonsers di‑
gitalt! Mer om våra utmärkelser går att läsa på vår hemsida under
”HALL OF FAME”.
Stort GRATTIS alla pristagare!
Daniel Åkesson Award:

Lukas Bielsten
Maja Mikaelsson		

Årets Ungdomsledare:	Yvonne Tingslund
Tina Tingslund
Thomas Nilsson
Flickor 10–12 Slottstaden
Årets Ledare Sport:	Joel Nilsson
Hannes Olander
Årets Spelare Dam:	Madeleine Karlsson
Årets Spelare Herr:

Ludvig Andersson	

Årets Kompis:

Elvira Tuvesson, F06-08
Ellen Magnusson, F09-10
Erik Landin, P05
Melker Spåre, P06
Olle Spåre, P07-08
Alfred Densfelt Pedersen, P08-10 Husie
Benjamin Tenti, P08-10 Slottstaden
Jacob Lilja, P09-10	

Tack för stödet vid #allatillbaltiskan
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REPRESENTATION

Ellen Rasmussen
Damlandslaget

Tiltu Siltanen
Finland

Cecilia Di Nardo
Damelandsholdet

Madeleine Karlsson
Damlandslaget

Silja Eskelinen
Finland

Martina Mörch
Damelandsholdet

Maja Ekström
U19-Damlandslaget

Inka Lampinen
Finland
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Andrea Gämperli
Schweiz

TACK
Styrelsen vill avsluta med att tacka Malmö Stad, Malmö
Idrottsakademi, Skånes Innebandyförbund, RF-SISU Skåne, Föreningen för Svenska Superligan, Svenska Innebandyförbundet, Sparbanksstiftelsen, Malmö Idrottsgrundskola, Malmö Idrottsgymnasium, Hagalidskolan, personal,
spelare, ledare, funktionärer, fans och alla våra fantastiska
samarbetspartners för verksamhetsåret 20-21.
Tillsammans sätter vi Malmö på kartan, tillsammans gör vi
skillnad!
Vi vill också tacka våra fotografer Peter Lindblad,
Jimmy Palm och Peter Sternskog för era grymma bilder.
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