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Kristinehamns innebandyförening 
Kristinehamns innebandyförening (KIBF) bedriver verksamhet för både 
herr, dam, pojk,  �ick och motionärer. Säsongen 2022/23 har föreningen 
18 lag/grupper i gång som tränar och spelar matcher i Brogårdshallen 
och Södermalmshallen. Föreningen har under senare år arbetet mycket 
för att stärka varumärket KIBF, bedrivit bra kommunikation via vår webb 
och sociala medier,  jobbat för att ta fram former för samverkan mellan 
våra lag, implementerat vår värdegrund, arrangerat ledarutbildningar på 
hemmaplan, arbetat upp en god ekonomi och bra samverkan med våra 
partners/sponsorer, RF SISU, andra föreningar m�. Föreningsliv innebär 
också många utmaningar då det krävs mycket ideell tid från ledare, 
föräldrar och styrelse för att verksamhet ska kunna bedrivas. Utan ett 
sådant engagemang så har vi ingen förening. Utmaningen är att vi måste 
bli �er som tar ansvar och deltar i olika aktiviteter. 

KIBF består idag av 300 medlemmar vilket innebär att vi är en av 
Kristinehamns största föreningar. Nytt för denna säsong är att vi kunna 
ge ut ett cupbidrag på 2000 - 3000 kr/per lag, köpt in nya matchställ till 
våra reprensentationslag och till våra tre äldsta ungdomslag, �ertalet nya 
målvaktsställ, bekostat domarutbildningar, kunnat arrangera 
Eaglesdagen där alla medlemmar bjuds på smarriga hamburgare från vår 
partner Lindströms. I slutet av säsongen kommer även alla lag att bjudas 
in till en föreningsavslutning på Stadshotellet Kristinehamn. 

Målet framöver är förutom att KIBF alltid ska ses som en naturlig del i 
Kristinehamns föreningsliv och en förening som har höga ambitioner att 
vi tillsammans spelare, ledare och föräldrar skapar en förening i harmoni. 
Vi har även stor förhoppning att delar av Brogårdshallen och 
Södermalmshallen inom kort renoveras och att en ny fullstor 
inomhusarena byggs i syfte att bidra till innebandyns utveckling. 

/Styrelsen Kristinehamns IBF 

Läs mer på www.kristinehamnsinnebandyforening.se



DAGENS PROGRAM

08.30 Kiosken öppnar 

09.20 Poolspel KIBF P15 – Karlskoga 1

10.30 Poolspel KIBF P15 – Säffle 2 och Säffle 1 – Karlskoga 2

11.30 - 17.00 Servering från grillvagnen

11.40 Poolspel Karlskoga 1 – Säffle 1 och Karlskoga 2-Säffle 2 

14.00 KIBF dam – Karlstad IBF (div 1) 

             Paus 1 – innebandybus spelar uppvisningsmatch 

             Paus 2 – bollkastning mot mitten, 20 kr bollen, närmast vinner pris 

17.00 KIBF herr – Edebäck IBF (div 4) 

             Paus 1 – avtackningar 

             Paus 2 - bollkastning mot mitten, 20 kr bollen, närmast vinner pris. 

             Dragning av dagens 50/50 lotteri. 

» DJ kommer att spela musik under dam och herrmatcherna 

» Matchens lirare utses i båda lagen efter dam- och herrmatchen. 

   Priserna sponsras av Stora COOP Kristinehamn

» Speedshooting och teknikbana mellan 11.00-17.00 

» Sargvakter vid både dam- och herrmatchen



Stolt partner 
till Kristinehamns IBF



VÅRA SENIORLAG

KIBF´s sponsorer på matchställen är; 
Intersport, TEAB, Wiréns Åkeri, Fransson´s Golv, Ekman Invest, 

Fastighetsbyrån, Sanlog AB, Stora Coop och AB Karl Hedin 

Foto: John Persson

Herr div 4

Dam div 1



Spelare i truppen

3. Linnea Nilsson
4. Lena Larsson
8. Camilla Olsson
10. Emilia Westberg
12. Wilma Jemth
14. Alice Fredriksson
15. Engla Fransson
16. Lisa Kiirikki
19. Bella Olsson, Kapten
21. Kajsa Olsson
22. Jennifer Lid Nilsson
24. Moa Engblom
25. Victoria Pedersen
26. Wilma Olsson
33. Tyra Törnqvist
92. Maja Svensén
99. Tovah Jansson

Tränarstaben

Tränare: Viktor Nordmark
Ass Tränare: Tobias Johansson
Ass Tränare: Elin Yngve
Lagledare/Material: Stefan Sandberg

Hur är stämningen i truppen? 
Trots en tuff säsong och att vi be�nner oss där 
vi gör i tabellen så är stämning i truppen bra. Vi 
jobbar löpande med föreningens värdegrunder 
i syfte att vara en trupp i harmoni. 

Vilken är årets målsättning?
Årets målsättning är att vi ska hålla oss kvar i 
div 1 utan att behöva kvala. Blir det kval så ska 
vi vinna detta och säkra vår plats i den division 
vi är idag. 

Vilken/vilka spelare har utvecklats mest 
denna säsong? 
Svårt att svara på då jag tycker hela truppen 
har utvecklas, men om jag ska välja en så väljer 
jag nog Wilma Jemth. En spelare som kanske 
inte får mest speltid i truppen men är alltid där 
och gör alltid sitt bästa. Sedan har hon fått lära 
sig mycket under denna säsong. 

Vad krävs för att laget ska klättra upp en 
division?
Att klättra upp en serie från där vi är idag krävs 
enormt mycket arbete. Alla måste dra sitt strå 
till stacken om vi ska lyckas med detta – 
spelare, ledare och styrelse m.m.  

Vilket är ditt/ert bästa innebandyminne? 
Som spelare (Victor Nordmark) är det nog när vi 
tog oss upp i div 2 med herrtruppen. Trots att 
det inte blev något kvalspel det året i och med 
covid och utökning av seriespel så �ck vi en 
plats i div 2. Som ledare måste det vara när jag 
var med som assisterande tränare med 
damerna och vi för första gången skulle kvala 
upp till allsvenskan.

DAMLAGET





Sanlog AB


