
NÄSET

Har du några frågor? Välkommen att kontakta någon nedan!

Mikael Kristiansson, 0708-802 821, mikael@making.se

Malin Rosander, 0730-535 618, rosander.malin@gmail.com 

Nu är innebandysäsongen igång igen och här har vi 
samlat lite info inför kommande säsong:

Näsets Innebandy är en egen förening som har ett nära 
samarbete med Höllviken innebandy. Det är samma 
styrelse i båda föreningarna och för något år sedan lades 
alla träningsgrupper för barn födda före 2010 ner i Näset. 
Spelarna flyttade då till Höllviken. Sedan laget med spelare 
2010/2011 började spela har vi nu startat upp lag för yngre 
spelare här i Näset igen. Kansliet i Höllviken servar båda 
klubbarna och våra medlemmar går precis som Höllvikens 
gratis in på SSL-matcherna i Höllviken.

Anmälan och träningsavgift
Man får provträna tre gånger gratis. Därefter måste man 
anmäla sig via hemsidan för att registreras. Träningsavgif-
ten behöver betalas snarast möjligt för att alla försäkringar 
ska gälla. Tänk på att det är obligatoriskt för barn att spela 
med skyddsglasögon när de spelar innebandy, så det är 
viktigt att skaffa. 

Träningsgrupper
Vi har träningar för de som är födda mellan 2010-2013. 
Tanken är att ha en träningsgrupp för 2010/2011 samt en 
för 2012/2013. Dock är det så att flera spelare födda 2012 
spelade med de äldre redan i våras och vill fortsätta med 
det och även vara med i deras matchspel. Det vill vi natur-
ligtvis inte hindra, det viktigaste är att alla tycker det är kul 
att spela innebandy, men detta kan innebära att vi ibland på 
träningarna delar upp spelarna lite för att alla ska känna en 
utmaning. Det är inte alltid åldern som avgör mognaden på 
spelaren och det får vi försöka ta hänsyn till.

Träningstider
Gruppen med spelare födda 2012/2013 tränar söndagar 
9.00-10.15 samt tisdagar 17.00-18.00.
Gruppen 2010/2011(2012) tränar söndagar 10.15-11.30 
samt tisdagar 17.30-19.00
 Dessa tider betyder att föräldrar till de yngre barnen 
måste hjälpa till att bygga sarg, bland de äldre barnen 
lägger vi mer och mer ansvar på dem men det behövs stött-
ning av föräldrar även här för att riva sargen.
 På tisdagar har vi en stund när båda grupperna tränar 
samtidigt vilket betyder att vi utnyttjar hallen fullt ut denna 
halvtimme.
 Man måste inte träna två gånger i veckan men klubben 
vill gärna erbjuda alla spelare denna möjlighet.

Lagledare och tränare
Just nu har vi Cecilia och Peter som lagledare för barn 
födda 2013, Malin och Mikael fortsätter för 2010/2011. Fler 
föräldrar är välkomna att hjälpa till på träningarna. I den här 
åldern krävs inte så mycket innebandykunskap utan ju fler 
som kan hjälpa till vid de olika stationerna ju bättre träning 
blir det.
 I gruppen 2010/2011 har vi Petter som hjälper till med 
träningar på tisdagar och Adam och Hugo som junior-
tränare.

Cuper och matchspel
Vi kommer att spela med två lag i Knattespel under vintern. 
Man spelar då på små planer med små mål, tre mot tre. Vi 
spelar i nivå B som är en nivå högre än förra året, detta för 
att våra spelare födda 2010 ska få vara med. Vi räknar med 
spelare mellan 2010-2012 i dessa matcher, men naturligt-
vis kan det finnas någon som är född 2013 som är redo för 
spel, kanske efter jul.
 Den 28 september spelar vi PreSeason Challenge Kidz 
i Höllviken. Det är en cup under dagen som avslutas med 
att vi tittar på A-lagets hemmapremiär i SSL (Svenska 
Superligan). Vi återkommer med tider. Till denna cup har vi 
anmält tre lag, ett på C-nivå och två på B-nivå. Detta är en 
möjlighet för nya spelare som vill prova match att vara med 
i C-nivån.
 Första knattespelet sker i Eslöv den 19 oktober.
 Söndagen den 10 november arrangerar vi Knattespel i 
Tångvallahallen, då kommer lag från Hofterup, Eslöv och 
Tygelsjö hit för matchspel och vi kommer att behöva för-
äldrars hjälp med allt från kiosk till sekretariat. Mer info om 
detta längre fram.

Matchkläder
Vi spelar i vit/orange tröjor, svarta byxor och svarta strum-
por. Matchställ köper man själv på Team Sportia i Höllviken. 
De har en lista med lediga spelarnummer. Man meddelar 
personalen där att det ska vara Näsets tröja och logotype 
så fixar de det. Vill man vara med den 28/9 men känner sig 
osäker på fortsatt matchspel kan vi lösa det, men det är bra 
om man har matchkläder vid match.
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