
Föreningskoordinator

IBK Lund har stärkt upp kansliet genom att 
anställa en föreningskoordinator. Denna tjänst 
är en halvtidstjänst med syfte av att bistå 
klubbchef Johan Malmbjer med det omfattande 
arbete som idag krävs i klubben. 

   Ludvig Nilsson påbör- 
   jade i september sin  
   tjänst som förenings- 
   koordinator hos oss.  
   Du hittar hans kontakt- 
   uppgifter på IBK Lunds  
   hemsida.

   Mer info finns på vår hemsida: http://www.ibklund.se 
   nyheter/?ID=94751&NID=610397

Inget spel utan licens

IBK Lund har som princip att inte licensiera 
spelare förrän medlemsavgiften är betald. 

Detta med bakgrund av de problem som har fun-
nits tidigare år med att vissa inte betalar denna. 
Därför kommer från och med denna säsong 
ingen spelare få licens, och därmed inte kunna 
spela match, förrän spelarens medlemsavgift 
är betald. I denna licens ingår även Folksams 
idrottsförsäkring.

Ordföranden har ordet

Som ett led i vår strävan att utveckla vår fören-
ing sjösätter vi nu vårt informationsblad med 
ett första nummer. Målsättningen är att få till en 
uthållig rutin för detta, men visa av erfarenhet 
så vill vi inte utlova ett specifikt antal nummer 
per år. Nu kör vi i alla fall och här är årets första 
infoblad.

För alla er som inte vet det, så är IBK Lund den i 
särklass största innebandyföreningen i Skåne. 
Antalet aktiva medlemmar, dvs de som betalt 
medlemsavgiften och som vi då licensierat för 
spel hamnade på ca 850st när vi summerade 
förra säsongen i slutet av april. Det motsvarade 
en ökning på ca 15% jämfört med året innan. 

Detta kombinerat med det faktum att vi bedriver 
vår verksamhet på tre olika orter (Lund, Dalby 
och Södra Sandby) gör att behovet av att kom-
municera ut information från styrelse och kansli 
är väldigt stort och det är min förhoppning att 
ett informationsblad ut till alla medlemmar och 
föräldrar ska fylla en stor funktion här.

Tanken är att vi ska ha en begränsad mängd in-
formation i varje enskilt utskick och då i gengäld 
lite tätare mellan utskicken.

Innebandyhälsningar

Anders Nåfält, ordförande IBK Lund   

Gothia Cup 2020 mellan den 3-6 januari stundar 
och det är hög tid för spelare att anmäla sig till 
sina tränare/ledare om man vill deltaga. Spelar-
nas anmälan lämnas sedan till tränare/lagledare 
som sammanställer anmälningarna och vidare-
befordrar dessa via mail till Gothia-samordnare 
Göran Löfkvist på ekonomi@ibklund.se senast 
den 27 oktober 2019. Av sammanställningen ska 
framgå lag, medföljande spelare med personnr, 
och medföljande tränare. Information har också 
skickats ut till spelare/ledare. 

SKIDRESA – FINT erbjudande FRÅN Thells

Vår samarbetspartner Thells Buss erbjuder 
medlemmar i IBK Lund en skidresa på sportlovet 
till förmånliga priser. Årets resa går till Dolomi-
terna i norra Italien. Dalen och skidparadiset, Val 
di Sole, är dörren till ett omfattande skidområde 
med över 380 km preparerade pister och 150 
moderna liftar. 

   Mer info: 
   https://www.thellsbussar.se/
   skidresa-italien
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Till denna säsong har föreningen valt att lämna 
Dreamstar-häftena bakom sig och istället leta 
efter ett annat sätt för våra lag att tjäna pengar 
till sin lagkassa. Därför har vi skrivit ett avtal 
med Ravelli. Med Ravelli kan alla inom klubben, 
oavsett var man befinner sig geografiskt, sälja 
Ravellis paket för att tjäna in pengar till laget. 
Detta är frivilligt för våra lag, men vi erbjuder 
tjänsten som ett medel för er att utöka er lag-
kassa för fler turneringar, lagaktiviteter etc.

Medlemskort i mobilen

Nytt för i år är att vi har våra medlemskort 
direkt i telefonen genom Cardskipper. Samtliga 
spelare ska ha fått ett sms med registreringsin-
struktioner. Ladda ner applikationen Cardskip-
per, tryck på länken i SMSet och kom igång på 
ett enkelt sätt. I applikationen får ni även infor-
mation om nyheter, evenemang och erbjudande 
från våra samarbetspartners.
 

Kontaktuppgifter/Öppettider kansliet

Klubbchef: Johan Malmbjer
0763-44 64 17, info@ibklund.se

Föreningskoordinator: Ludvig Nilsson, 
ludvig@ibklund.se

Marknadsansvarig: Magnus Berglund
0709-73 25 86, marknad@ibklund.se

Kvällsöppet torsdagar till kl.17

LITE FAKTA OM IBK LUND

Grundat 2015 som en sammanslagning av
LUGI Innebandy och IBK SödraDal

Hemvist: Lunds kommun

Antal licensierade spelare: 523

Antal lag i seriespel: 51

Hemsida: www.ibklund.se

   Även i år kommer  
   föreningen sälja   
   Bingolottor på utvalda  
   platser i kommunen, 
   bl.a. på Nova Lund. 
   Detta gör vi för att  
   kunna öka på fören- 
   ingskassan. 

Erfarenheten av att sälja Bingolottor är att det 
är ett bra och ej alltför betungande arbete för att 
dra in lite extra pengar till föreningen. Kansliet 
kommer kontakta respektive lag om möjligheter 
till försäljning.

Motionsgrupper

En ny säsong är igång, så även för våra mo-
tionsgrupper. Vi har i dagsläget två grupper på 
två geografiska platser i kommunen. Vi har en i 
Lund och en i Södra Sandby. Båda dessa söker 
fler deltagare till deras träningar. Mer info: 

   http://www.ibklund.se/start/?ID=161989

Vi har även som ambition att starta upp en 
motionsgrupp i Dalby. Skulle du vara intresserad 
av att deltaga i en sådan, så kontakta kansliet. 
Skulle du även vara intresserad att vara kontakt-
person och ha lite ansvar för gruppen så får du 
också gärna kontakta kansliet om detta.
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