
Nedan följer viktig information för våra lag för 
den fortsatta säsongen.

IBK Lunds styrelse har beslutat att stänga ner all 
kioskverksamhet tillsvidare för ungdoms-, junior- 
och seniormatcher. Anledningen är att vi inte kan 
säkerställa att kioskverksamheten sköts enligt de 
rekommendationer och krav som är framtagna 
under rådande COVID-19-pandemi. 

Under höstlovet gäller ordinarie träningstider. Vi 
vill klargöra detta efter att ha fått en del frågor 
kring det.

Kansliet vill även påminna och förtydliga om att 
alla ska betala sina medlemsavgifter snarast 
möjligt. Det är först efter inbetald medlems-
avgift som spelaren får deltaga i matcher och 

sammandrag. 

Vi vill även informera om att kansliet sedan den 
31/8 2020 har flyttat till nya lokaler i Södra 
Sandby. Vi sitter nu på andra våningen i Byahu-
set (Lundavägen 2, 247 34 Södra Sandby).

Information gällande Gothia Cup 2021 har 
skickats ut till samtliga ungdomslag. Följ de 
instruktioner som följer i detta utskick ifall ni är 
intresserade av att åka med till Göteborg.

FÖRENINGSINFORMATION

Tävlingssäsongen har rivstartat med att våra 
seniorlag redan har avverkat ett antal matcher, 
de äldre ungdomslagen lite färre, medan en 
del av de yngre väntar fortfarande på att få 
spela sin första match. Det är en speciell säsong 
på många sätt och jag passar här på att fram-
hålla några av dem. Självklart är det största 
att vi i år har ett damlag som spelar i Svenska 
Superligan. Missa inte att sprida det till alla som 
eventuellt kan tänkas ha missat detta faktum. 
Tyvärr gör Corona-restriktionerna att de flesta 
än så länge inte haft möjlighet att avnjuta SSL-
spel i vår fina Lerbäckshall, men ni vet väl att 
alla matcher sänds via Sportexpressen och/eller 
Sydsvenskan. Många tittare på IBK Lunds matcher 

där, ger föreningen både ett direkt och ett indi-
rekt ekonomiskt tillskott, så missa inte denna möj-
lighet! Genom ett avtal med SOLIDSPORT har vi 
nu också möjlighet att via webben själva sända 
hemmamatcher för andra lag i föreningen. Kolla 
in vår kanal på Solidsport.se. Många tittare 
här ger dels oss blodad tand att fortsätta med 
sändningarna och dels ett välkommet ekonomiskt 
tillskott vilket behövs, inte minst nu när såväl 
kiosk- som entré-intäkterna näst intill raderats ut 
på grund av de nuvarande restriktionerna.
Hoppas vi ses i en innebandyhall snart!

Anders Nåfält, ordförande IBK Lund

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ETT NYHETSBREV FRÅN IBK LUND - OKTOBER 2020

NEWSLETTER

http://gothiainnebandycup.se/
https://embed.staylive.tv/package?packages=484&background=https://staylive.s3-eu-west-1.amazonaws.com/partnerplatform/sportexpressen/thumbnails/allman_bg_ssl.jpg
https://www.sydsvenskan.se/kampanj/sds-12mparibkl
https://solidsport.com/ibklund


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

Föreningskoordinator: Ludvig Nilsson,
0760-24 06 89, ludvig@ibklund.se

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

Besöksadress: Lundavägen 2, 247 34 Södra Sandby
Öppettider: Mån-Fre kl.09:00-15:00

Grundat 2015 genom en sammanslagning mellan 
IK SödraDal och Lugi IBK
Hemvist: Lunds Kommun

Antal licensierade spelare: 845

Antal lag i seriespel: 51

Hemsida: ibklund.se

FAKTA OM IBK LUNDKONTAKTUPPGIFTER KANSLIET

Under rådande omständigheter med COVID-19 
så är IBK Lund, liksom många andra i vårt sam-
hälle, svårt drabbade. Vi kommer att fortsätta 
med detta projekt under hela hösten, så hjälp 
oss i dessa svåra tider.
Det finns olika nivåer för vad man som företag 
eller privatperson kan bidra med, där den som 
bidrar även får mer tillbaka för pengarna desto 
nivå man väljer att bidra med.
Det finns olika nivåer för vad man som företag 
eller privatperson kan bidra med, där den som 
bidrar även får mer tillbaka för pengarna desto 
nivå man väljer att bidra med.

IBK Lund utlyser härmed en projektanställning 
som ungdomsledarsamordnare. Syftet är att 
utveckla vår ledarförsörjning för ungdomslag.
Arbetsuppgifterna kommer att vara att starta 
och genomföra ett projekt som avser att fånga 
upp och utveckla unga ledare, i första hand 
potentiella ungdomstränare, men även andra 
ledarroller kan vara aktuella.
Du kommer att arbeta i samarbete med vår 
klubbchef, som också kommer att vara din när-
maste chef.
Vi ser gärna att du spelar eller har spelat 
innebandy, men det är inget krav. Erfarenhet av 
lagidrott är meriterande, precis som att all form 
av ledarutbildning är det.

PROJEKTET FÅNGA BOLLEN FORTSÄTTER PROJEKTANSTÄLLNING UTLYSES

https://www.ibklund.se/start/?ID=94750
https://www.ibklund.se/sida/?ID=293810
https://www.ibklund.se/docs/437/9830/Projekttj%C3%A4nst%20Ungdomsledar-samordnare%20201014.pdf

