
nova open 2021
anmälningsperioden för nova open 2021 är sedan en tid tillbaka 
öppen. nova open arrangeras årligen av ibk lund på nova lund under 
sensommaren. utomhusturneringen riktar sig till ungdomslag födda 
mellan 2005 och 2011, för både flickor och pojkar. nova open går av 
stapeln mellan den 13-15 augusti.
matcherna spelas på fyra planer där lagen spelar tre mot tre med 
målvakt. Mellan matcherna finns det ett bra utbud av shopping och 
restauranger.

. 

Klicka på bilden för anmälan och mer information

bingolotto-försäljning 

försäljningen av bingolotter är en viktig del av föreningens inkomst. 
Framförallt i rådande tider utan publik- och kioskintäkter. ibk lund 
kommer att sälja bingolotter till påskhelgen och bingolotto den 4/4.
vi önskar därför att våra lag aktiverar sig i försäljningen. nå ut till 
alla föräldrar, mor- och farföräldrar, släkt, vänner, klasskompi-
sar, kolleger etc., för att sälja. Under rådande pandemi behöver vi se 
oss om efter vägar att öka vår försäljning och få intäkter som ger 
oss möjlighet att fortsatt utveckla hela föreningen.

kansliet bistår med information och betällningslistor. vi ser även 
över möjligheter för avhämtning alternativt leverans av köpta 
lotter.

kontakta kansliet för mer information

ordförande har ordet
Ambitionen att regelbundet skicka ut klubbens Newsletter 
har kommit lite skam under året. Skälet är inte att vi i sty-
relsen och på kansliet inte haft för mycket att göra, utan 
självklart beror det mer på att det inte funnits så mycket 
att informera om. När den sportsliga verksamheten tving-
ats till nästan total paus, träningar såväl som matcher, 
hamnar också kringverksamheten på sparlåga. Alla dagliga 
möten alla i föreningen, ledare emellan försvinner också 
som en effekt av nedstängningen. Det är ju i denna miljö som 
det stöts och blöts både stora och små frågor och som i sin 
tur sen driver utvecklingen av föreningen. Allt har satts 
på paus förutom för vårt Dam-SSL lag, men efter att de nu 
kämpat sig igenom nästan hela säsongen på ett mycket för-
tjänstfullt sätt, står det nu mycket glädjande klart att de 

kommer att få spela i SSL även till nästa säsong. 
Nu gäller det att vi tillsammans utnyttjar de lärdomar som 
denna säsong gett oss, såväl spelare, ledare, styrelse och 
matcharrangemangs-gruppen. Gör vi det är jag övertygad om 
att en fullsatt Lerbäckshall kommer att få uppleva härliga 
segrar till hösten. 
Till sist vill jag flagga för det ansvar vi alla har att 
hjälpas åt att få tillbaka alla de spelare som ofrivilligt 
tvingats till ett så långt uppehåll i sitt innebandyspelande. 
Peppa alla, fysisk aktivitet vet vi är otroligt viktigt att 
odla fram i unga år.
Anders Nåfält, ordförande IBK Lund
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innebandy-vm i malmö 2024 för herrar
i slutet av februari stod det klart att innebandy-vm 2024 för herrar 
kommer att arrangeras i malmö. ett oerhört roligt besked för ibk 
lund att få uppleva världens bästa spelare och landslag på skånsk 
mark. vi hoppas att det kommer bli en innebandyfest av sällan skådat 
slag och att vi som förening, samt att ni som lag och medlemmar, får 
en fantastisk upplevelse utav detta stora arrangemang. 

– Ett VM i Malmö innebär ett VM för hela den skånska innebandyn. 
Ett internationellt mästerskap är en framgång för vår idrott i 
allmänhet, och för Skånes föreningar i synnerhet. Vi vill använda 
inte enbart VM 2024, utan även åren före och efter för att möjliggöra 
att de skånska föreningarna kan använda just mästerskapet i såväl 
marknadsföring som att rekrytera nya utövare i alla åldersgrupper, 
kommenterar ordförande i skånes innebandyförbund
 Henrik Wetterlundh.

klicka på bilden för mer information

serieanmälning för säsongen 2020-2021
Säsongen blev inte riktigt vad vi alla hoppades på. Med stoppade trä-
ningar och inställda matcher, så blickar föreningen redan framemot 
hösten och säsongen 2021-2022. Vi vill redan nu att junior-, ungdoms- 
och knattelag funderar lite på vilka serier och nivåer ni vill spela 
på under kommande säsong. Vi återkommer med mer information när 
skånes innebandyförbund öppnar upp för anmälningar, något som inte 
är tillgängligt just nu.
Har ni frågor och funderingar, till exempel kring vilken nivå som 
skulle passa er bäst, så ber vi er att höra av er till johan malmbjer 
eller Magnus Berglund (se kontaktuppgifter nedan).

belastningsregisterutdrag
IBK Lund arbetar för att stärka barn och ungdomars säkerhet när 
de aktiverar sig tillsammans med IBK Lund. I linje med detta kräver 
föreningen, sedan några år tillbaka, att ledare ska kunna uppvisa 
ett utdrag från belastningsregistret under den tid ledaren engage-
rar sig för IBK Lund. 
Vi uppmanar därför att samtliga ledare, som inte har uppvisat ett 
utdrag sedan två år tillbaka samt som tränar lag med spelare yngre 
än 18 år, att göra detta så snart som möjligt. Ni beställer hem utdra-
get via polismyndighetens hemsida genom att fylla i ett formulär. 
När brevet anländer ska ni kunna uppvisa dokumentet för, av fören-
ingen, utsedda representanter. Detta kan göras hos kansliet under 
öppettider, eller vid avtalat tillfälle med kanslipersonal eller 
styrelserepresentanter. 

Klicka på bilden för att komma till formuläret
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