
Hej! 

Julen närmar sig och halva säsongens innebandy är över. Många matcher och träningar 

har det blivit, mest i Bjärehovshallen på vårt nya fina blåa golv. 

I helgen avgjordes kval till Ungsdoms-SM i Bjärred och förutom att vi hade massvis av 

besökare, DJ som spelade musik och andra aktiviteter spelades det mycket bra 

innebandy. Till slut stod två lag som Skånes representanter i regionslutspelet för södra 

Sverige, och dessa två lag är Bjärreds IBK och Lomma FBC. Blir spännande att följa vårt 

P01 lag i vår när de tävlar vidare om att blir Sverges bästa P01 lag. På tal om P01 har vi 

fått med 5 killar därifrån i Skånelaget som i Januari åker till Umeå och gör upp i 

disktriktslags-SM. Även i tjejlaget är Bjärred representerat av My Morén som vanligtvis 

spelar i vårt damlag. 

Även om det snart är jul så tänker vi framåt, för efter julen kommer påsken heter det 

väl. Bjärreds IBK kommer påsken 2018 arrangera Påskcupen. Det är en turnering över 4 

dagar för våra yngre spelare, födda 2007 och yngre. Vi har bjudit in alla lag i Skåne och 

hoppas på upp till 70 lag. Mer om Påskcupen kommer efterhand, det kommer att 

behövas både domare, kioskpersonal och funktionärer för att snurra runt evenemanget 

men det kommer att bli en rolig upplevelse för alla. 

Båda våra seniorlag, herr och dam ligger för tillfället på andra plats i sina serier, det ser 

hoppfullt ut inför våren, skall nåt av lagen ta steget upp i division 1? 

På tal om våra seniorlag så tar vi ut en entreavgift när dessa spelar, det är krav från 

förbundet. Alla medlemmar går in gratis så vill ni vuxna slippa betala, köp ett 

medlemskap/årskort så går ni in gratis samtidigt som ni stödjer föreningen. 

Vi har i dagsläget 14 lag i klubben, från seniorer ner till barn födda 2010, och till nästa 

vår hoppas vi kunna fylla på med en kull nya 6-7 åringar. Av alla dessa lagen åker några 

till Gothia Cup i början av Januari, det är världens största innebandyturnering och spelas 

i Göteborg. Ett av våra nya lag för säsongen är JAS-laget, JAS står för Juniorallsvenskan 

och är en elitsatsning för spelare upp till 18 år. Killarna i laget är mellan 16-18 år och 

tränas av Erik Hensfeldt och gör sin första säsong på denna höga nivå. De har kanske 

inte vunnit alla matcher med spelar en mycket fin innebandy och utvecklas enormt med 

bra träningar och tuffa matcher. 

Klubbens webshop (www.bibk.se) är alltid öppen, där finns alla sorters klubbkläder, vill 

ni köpa julklappar måste vi ha er order senast 15 December för att kunna leverera innan 

julafton. 

Under julen kommer vissa lag ha uppehåll, kolla med era tränare hur ni gör. 

Till sist vill vi tacka alla föräldrar som ställer upp och skjutsar era barn och står i vår 

kiosk, utan er har vi inte möjlighet att driva klubben framåt och ha en bra verksamhet 

för våra barn. 

Vill du ha mer info om förening, kolla in vår hemsida www.bibk.se eller följ oss på 

Facebook eller Instagram.  

 

God Jul och Gott nytt år önskar Bjärreds Innebandyklubb 
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