
covid-19-restriktioner
Folkhälsomyndigheten och Region skåne utlyste den 27 oktober 
särskilda råd och restriktioner för innebandyverksamheten inom 
skåne. Dessa skulle gälla till minst den 17 november. restriktionerna 
innefattar att spelare födda 2004 eller tidigare inte får träna i 
grupp inomhus. I linje med detta beslutade Skånes innebandyförbund 
att under denna period ställa in och skjuta upp seriematcher på 
distriktsnivå för knatte-, ungdoms-, junior- och seniorlag. Detta 
innefattar även att matcher för våra lag på förbundsnivå, Herrar 
Div.1, Juniorallsvenskan Dam och Juniorallsvenskan Herr skjuts upp. 
Det enda lag som fortsätter träna och spela som vanligt är vårt 
ssl-lag på damsidan.
Den 17/11 har Folkhäslomyndigheten och region skåne beslutat att 
förlänga gällande restirktioner till tidigast den 13 december. Detta 
betyder att samma råd och restriktioner fortsätter att gälla under 
denna period.

klicka på respektive bild för mer information

bingolotto-försäljning
försäljningen av bingolottor är en viktig del av föreningens inkom-
ster. Framförallt i rådande tider utan publik- och kioskintäkter. 
att som vanligt sitta på nova lund och ica kvantum mobilia och sälja 
lotter kan vara problematiskt. 
vi ber därför våra lag att aktivera sig i försäljningen. nå ut till alla 
föräldrar, mor- och farföräldrar, släkt, vänner, klasskompisar, 
kolleger etc., för att sälja. uppesittarkvällen är lite av en tradition 
för många i svergie. Med rådande pandemi behöver vi därför se oss 
om efter alternativa vägar att sälja och få intäkter som ger oss 
möjlighet att fortsatt utveckla hela föreningen.

vi ser gärna att en i varje lag tar på sig att delge information till 
respektive lag. 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
Som alla vet ligger nästan all sportslig verksamhet i träda. 
Den enda tävlingsverksamhet som fortgår är för vårt dam-
lag i Svenska superligan. De växer mer och mer in i SSL-kos-
tymen, spelar väl så bra som i princip alla lag de hittills 
mött, men har tyvärr inte fått med sig de poäng vi tycker de 
varit värda. Fortsätt kämpa tjejer, så fortsätter vi andra 
att följa er via Sydsvenskan eller Sportexpressen.

I övrigt kan jag bara konstatera att vi i styrelsen fortlö-
pande försöker anpassa verksamheten efter de direktiv och 
råd som ges från Folkhälsomyndigheten, Innebandyförbun-
det och andra lokala instanser. Vi försöker heller inte leta 
efter kryphål för att komma runt direktiven och förväntar 
oss i sin tur sen att ledare, aktiva och föräldrar agerar i 

samma anda, dvs i samband med de ungdomsträningar som 
fortfarande bedrivs tar eget ansvar, så att verksamheten 
där kan fortsätta.

Missa inte hur ni på olika sätt fortsatt kan stötta vår verk-
samhet. Just nu pågår försäljning av Ravelli-produkter och i 
december drar vi igång Bingolottoförsäljningen till uppesit-
tarkvällen den 23 december.

Anders Nåfält, ordförande IBK Lund
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https://www.innebandy.se/skane/inlagg/lista/detta-galler-for-traningar-och-matcher-till-och-med-13-december/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/beslut-lokala-allmanna-rad-forlangning-skane.pdf
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Antal licensierade spelare: 845
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Hemsida: ibklund.se

Sociala medier:

ravelli-försäljning
ibk lund erbjuder våra lag att tjäna pengar till sin lagkassa genom 
att sälja produkter via ravelli. underkläder, handdukar och säng-
kläder är några av de produkter ni kan sälja till arbetskollegor, 
grannar och släktingar. för varje sålt paket så tjänar ni pengar till 
laget som ni kan göra något roligt för tillsammans. Perfekt inför 
julruschen.
Vill ert lag börja sälja paket, kontakta då kansliet för mer informa-
tion.

klicka på bilden för mer information

fadderverksamhet
under rådande omständigheter med en pandemi hängande över oss och 
striktare råd och restriktioner i skåne, så har styrelsen tagit beslut 
om att tillsvidare skjuta upp fadderverksamheten. 
ibk lund värnar för att skapa en säker miljö för våra ungdomar. där-
för anser vi att en aktiv fadderverksamhet i dagsläget kan innebära 
en förhöjd smittorisk. 
föreningen följer folkhälsomyndighetens råd löpande och har för 
avsikt att påbörja denna viktiga del av vår verksamhet så fort som 
möjligt. vänd er till kansiet för vidare frågor.

belastningsregisterutdrag
IBK Lund arbetar för att stärka barn och ungdomars säkerhet när 
de aktiverar sig tillsammans med IBK Lund. I linje med detta har 
föreningen sedan något år tillbaka krävt ledare att kunna uppvisa 
ett utdrag från belastningsregistret när de inleder sitt engagemang 
för IBK Lund. 
Vi uppmanar därför att samtliga ledare som inte har uppvisat ett ut-
drag 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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