
INNEBANDY
Matchprogram säsongen 2012/2013

Herrar Div 2, Damer Div 2 och 3
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Obbola IK – En klubb full av stjärnor!

Ja, så känns det verkligen. Det genuina intresset och glädjen hos alla våra barn, 
ungdomar, ledare, föräldrar och andra som är aktiva i vår förening ger verkligen 
stjärnglans. Hos oss är alla stjärnor och alla är lika viktiga.

Fotboll och innebandy engagerar varje år flera hundra medlemmar, såväl på 
som vid sidan av planen, och varje säsong tillkommer nya lag och nya ledare. 
I vårt fina skidspår åks varje vinter många hundra mil av såväl ung som gam-
mal.

Det känns också roligt att se vår förening utvecklas med nya aktiviteter som 
breddar intresset för Obbola IK. Den nya cykelsektionen är ett sådant exempel, 
där några eldsjälar på kort tid etablerat en uppskattad aktivitet inom föreningen. 
Ett annat exempel är barngymnastiken som i höst återuppstår med hjälp av 
engagerade föräldrar och ledare. Två utmärkta initiativ som ger möjlighet för 
fler att medverka i föreningens arrangemang.

Föreningens anläggningar behöver också ses över och underhållas. Under som-
maren har vi bl a investerat i ett bollfångarnät vid Brovallen. En viktig säkerhet-
såtgärd för såväl våra aktiva som trafikanterna. Bildande av en anläggnings-
grupp som kan bidra till den löpande skötseln känns prioriterat. Om det finns 
några intresserade hantverkare får ni gärna höra av er till oss.

Det känns också viktigt att vi ständigt utvecklar och försöker förnya vår fören-
ing och vår verksamhet. Vi vill stimulera och erbjuda ledare och aktiva möjlighet 
till såväl idrottslig som social utveckling. Vi vill också verka för ett gott sa-
marbete och gemensam utveckling med andra föreningar, skolan och övriga 
organisationer i skärgården.

Under våren och hösten har vi i styrelsen också påbörjat en översyn av förenin-
gens inriktning, värderingar och mål. I samarbete med bl a  SISU – Idrottsutbil-
darna, går vi steg för steg igenom vår verksamhet.

Glädje, gemenskap, respekt/ansvar samt utveckling är några ledstjärnor i den 
värdegrund vi tror skall prägla vår förening. Den 17 november arrangerar vi ock-
så en ledaraktivitet då vi bl a annat vill förankra och diskutera dessa frågor.

Ett stort tack till alla er som ideellt lägger ner ovärderlig tid för att vår förening 
skall fungera. Om vi alla hjälps åt kan vi åstadkomma mycket.

Anders Hjalmarsson
Ordförande i Obbola IK

Ordföranden har ordet 
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För oss är miljön livsviktig
-vi lever i den och av den

Omsorg om miljön i alla led
För oss på SCAs pappersbruk i Obbola handlar hållbarhet om mycket mer 
än att leva upp till formella krav. Vi lever ju själva i den miljö vi lever av. 
Hela den långa processen från avverkning av skog till leverans ut i världen 
innefattas av vårt miljötänkande. Vi vårdar vår värdefulla råvara, skogen 
med noggrann omsorg, tillverkningsprocessen sker så energieffektivt som 
möjligt och med minsta möjliga påverkan av miljön. Vid varje investering tar 
vi ytterligare steg genom ny teknik. 

SCA Packaging Obbola AB tillverkar liner, en viktig beståndsdel i all wellpapp. 
Varje år produceras 435 000 ton av våra totalt ca 300 anställda.

För att våra produkter gör livet lättare för 
 dig och miljoner andra människor runtom i 
världen. För att våra råvaror och vårt sätt att arbeta ingår som 
en naturlig del i den globala livscykeln. Och för att vi bryr oss.
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Vi står nu inför en ny säsong med vår inne-
bandyverksamhet. Som alltid är det viktigt 
att titta i backspegeln och lära av histo-
rien.

Säsongen 2011/2012 var ett intensivt år 
där vi kämpade med många utmaningar och 
möjligheter. Största utmaningen var att lösa 
den tränarbrist som vi hade, och dessvärre 
kvarstår. Här har vi ett gemensamt ansvar 
och alla uppslag tas emot tacksamt.

Säsongsresultatet för våra representation-
slag var till belåtenhet. Bland de bättre in-
satserna i föreningen svarar killarna i P16, 
vilka kom på en tredjeplats i sin serie. Det 
är bara ett exempel på alla de goda resultat 
som våra lag har presterat. Resultat i all 
ära, viktigast är att vi alla har roligt i idrot-
ten i vilket vi alla har ett ansvar.

Utöver resultatmässiga framgångar ser jag 
som ordförande en stor framgångsfaktor 
i alla engagerade ledare och föräldrar. Vi 
måste alla komma ihåg att, utan en fören-
ing finns inga lag och utan spelare finns hel-

Dags att summera 
och blicka framåt.

ler inga lag. Lägg därtill alla insatser gjorda 
av andra personer i och runt lagen och vi 
ska alla vara stolta.

En av de större utmaningar vi har är hur 
vi ska hantera de lag som har ett för litet 
spelarunderlag för att driva ett stabilt lag. 
Lösningen för vårt damlag blev att OIK sök-
er samarbete med Holmsund City. Förenin-
garna har gemensamt beslutat att anmäla 
två lag till säsongen 2012/2013, Div2 och 
Div3. Båda lagen kommer att innehålla 
spelare från båda klubbarna. För P98 
blev lösningen densamma samt att några 
spelare valt att spela med OIK:s P99.

I Innebandysektionen ser vi att ett samar-
bete inom skärgården är den framtida väg 
som vi måste jobba på. Detta för att skapa 
stabila förutsättningar för våra barn och 
ungdomar att bedriva lokal idrott anpassad 
på individens nivå.

Under sommaren har vi i samarbete med fot-
bollssektionen startat en bollek som har till 
syfte att skapa en grogrund för framtidens 
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fotbolls och innebandyspelare i skärgården. 
Mycket glädjande var att bland de ca 43 
deltagande pojkarna och flickorna, 05/06, 
fanns några från Holmsund. Nu under vin-
tern fortsätter satsningen med inriktning 
mot innebandy.

På nationell nivå har Innebandyförbundet 
beslutat att skapa en ny utbildningsmod-
ell. Vikten i utbildningsmodellen ligger på 
att barnen/ungdomarna ska vara i rörelse, 
då inte enbart inom innebandyns verksam-
het utan man förordar ett brett idrottande, 
vilket långsiktigt ska ge ett större underlag 
i idrottsutövningen.

Dessutom är seriesystemet omgjort. Sy-
ftet med det nya systemet är att det ska 
bli jämnare matcher vilket ska få till följd 

att barnen och ungdomarna stimuleras 
att fortsätta med idrottandet längre upp i 
åldrarna.

Jag hoppas att vi alla gemensamt skapar 
en utmanande och intressant säsong. Dela 
gärna glädjen tillsammans på de matcher 
som arrangeras i föreningen. Skulle du dess-
utom vara intresserad av att dela arbets-
glädjen med oss övriga i föreningen är det 
bara att ta kontakt. Arbetet består av såväl 
partiskt som administrativa sysslor. Alla kan 
vi bidra till en livaktig förening i Skärgården 
var och en efter sina egna färdigheter. 

Tobias Ettemo
Sektionsordförande i OIK Innebandy



A-lag herrar

1 st.  kantvikt plåtskylt 1200  x 1200 mm 
Dekor enligt ovan

Sture
Skala 1:10
1000%

Obbola IK
Plåtskyltar
1200 x 1200 mm
Lundgrens rör
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Herrlaget, div 2

Linus
Åhs

Position: Målvakt

Jakob
Karlsson-
Engman

Position: Målvakt

1 30

Joakim
Berglund

Position: Målvakt
Även J18

Andreas
Forsgren

Position: Forward

5
Vi utför även stubbfräsning
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Herrlaget, div 2

Robin
Årebrant-
Lindqvist

Position: Forward

Jimmie
Nilsson

Position: Forward

14

19
Marcus
Mannelqvist

Position: Back

16

Ångmanskroken 5
Telefon: 090-77 71 72

lokalt  
hela vägen.
Vi på Peab är stolta över att ha en 
av Nordens största hantverkar-
kårer.   
Det gör att vår syn på kvalitet 
och vårt engagemang för effektivt 
byggande omvandlas till praktisk 
handling in i minsta detalj ute på 
projekten. 

Läs mer om Nordens samhällsbyggare 
på peab.se

peab.se

Tomas LindqvisT
Mobil 070-317 60 73 

www.tomaspumpare.se

Betongpump – ett gjutet val

Vi tillhandahåller betongpumpar med räckvidder 
från 20–42 m för pumpning av villagrunder, broar, 
vindkraftverk mm.

Andreas
Burström

Position: Back
Lagkapten

15
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äxande Design
Tel. 0730 - 41 50 54

www.norra.se

Vad gör du 
av framtiden?  

Nutidsmänniskans tillvaro är full av 
prio    ri te ringar och tids bristen utgör ett 
 ständigt problem. Norra Skogsägarnas 
roll som en trygg partner är därför 
 viktigare än någon sin.  

Med 15 000 medlemmar i ryggen är 
Norra Skogsägarna en kraft att räkna 
med. Ett starkt lagarbete som ökar 
just dina möjligheter till ett fram
gångs rikt och lönsamt  skogsbruk.  

Om du inte redan är medlem så är  
det dags nu – framtiden är redan här! 

 

Herrlaget, div 2

Gustav
Lindahl

Position: Back

26
Wiliam
Henriksson

Position: Forward

23

Karina Granström
Frisör, Hårolog,
Makeupartist

Svedbergsgatan 11, Holmsund
Tel. 090-401 41 • Mob. 070-3295044

Oskar
Granberg

Position: Forward

44
Victor
Lind

Position: Back

27
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Stöd oss när du spelar 
hos Svenska Spel!

Vi är en av 
klubbarna 

som kan dela 
på 50 miljoner!

Vi är anmälda till Svenska Spels satsning SVEA, där du som spelar på något av deras spel med Spelkortet får vara med 
och bestämma vilka klubbar som ska dela på 50 miljoner kronor per år. För varje klubb gäller det att samla så många 
poäng som möjligt. Poäng som vi får när du spelar med Spelkortet. Du väljer oss som favoritklubb i din spelbutik, på 

svenskaspel.se/svea eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på 0770-111111. Vi tackar redan nu för ditt stöd!

SVEA_Kit_Annons_A5_Red.indd   1 2012-10-01   15:52:27

Öppettider: mån-fre 9-21, lör-sön 9-19
Ombud för Svenska Spel, Systembolaget, Posten, Filmtoppen hyrfilm, NICA smörgåskök

Ludvig
Karlsson-
Engman

Position: Back

63
Anton
Bergvall

Position: Forward
Även J18

59

Herrlaget, div 2

Jonathan
Midebjörk

Position: Back
Även J18

Isak
Bergström

Position: Back
Även J18

45 48
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Herrlaget, div 2

Pontus
Lundquist

Position: Forward
Även J18

90

Gustav
Wilhelmsson

Position: Back
Även J18

87
Kristoffer
Hedman

Position: Forward
Även J18

80

Magnus
Brömster

Position: Back

88
Herrlaget, div 2

Marcus
Häggström

Position: Forward

96
Tomas
Lybeck

Position: Back

94

Pontus
Edholm

Position: Forward
Även J18

97

Daniel
Forsgren

Position: Forward

Niklas
Nyberg

Position: Forward

69 78

Viktor
Lindström

Position: Forward

99

Stefan
Edholm

Tränare

Christer 
von Ahn

Lagledare

Thomas
Åhs

Målvakts-
tränare



Herrar division 2
Hemmamatcher
Datum Klockan Lag Plats

121103 12.00 Obbola IK - Vindelns IF Olasjöhallen

121125 14.30 Obbola IK - Sandåkernkamr. IF Olasjöhallen

121208 11.00 Obbola IK - Umeå IK IBF Olasjöhallen 

121215 15.30 Obbola IK - Nätra IBK Olasjöhallen

130120 15.00 Obbola IK  - Skellefteå IBS Olasjöhallen 

130202 15.00 Obbola IK - Gamla Stan IBK Olasjöhallen

130217 12.00 Obbola IK - Hörnefors IF Olasjöhallen 

130314 19.30 Obbola IK - IBK Umeå Norr Olasjöhallen

Bortamatcher
121110 14.00 Hörnefors IF - Obbola IK Bråvallahallen

121201 14.00 IBK Umeå Norr - Obbola IK EXEL Arena Öst

130113 12.30 IK SPIF Umeå - Obbola IK Sjöfruhallen

130126 14.30 Gimonäs Umeå IF - Obbola IK Sjöfruhallen 

130210 11.00 Vindelns IF - Obbola IK FritidsCentrum

130308 19.00 Sandåkernkamr. IF - Obbola IK Vildmannahallen

130317 11.00 Umeå IK IBF - Obbola IK Vildmannahallen

J18 (herrjuniorer)
Hemmamatcher
Datum Klockan Lag Plats

121118 12.30 Obbola IK - Täfteå IK Olasjöhallen 

121209 14.30 Obbola IK - Kågedalens AIF Olasjöhallen 

130119 15.00 Obbola IK - Hörnefors IF Olasjöhallen 

130203 14.30 Obbola IK - Skellefteå IBS Olasjöhallen 

130309 12.30 Obbola IK - Umeå City IBF /Umeå IK IBF Olasjöhallen 

130323 14.30 Obbola IK - Gamla Stan IBK Olasjöhallen

Bortamatcher
121123 19.00 Umeå City IBF /Umeå IK IBF - Obbola IK EXEL Arena Väst

121216 15.00 Gamla Stan IBK - Obbola IK Eddahallen 

130113 11.00 IBF Dalen /Sandåkerns SK - Obbola IK Sporthallen Musköten

130127 13.00 Clemensnäs IF /RIF - Obbola IK Örjanshallen 

130224 11.00 Täfteå IK - Obbola IK Täftehallen 

130316 13.00 Kågedalens AIF - Obbola IK Kaplanhallen 

Spelschema 12/13

16 17

Damer division 2
Hemmamatcher
Datum Klockan Lag Plats

121104 14.30 Holmsund City IBC - Arnäs IF Storsjöhallen 

121118 15.00 Holmsund City IBC - Skellefteå IBS Storsjöhallen 

121202 15.30 Holmsund City IBC - Röbäcks IF Storsjöhallen

121216 12.30 Holmsund City IBC - Örnsköldsvik IBF Storsjöhallen 

130119 13.00 Holmsund City IBC - Skellefteå IBK Storsjöhallen 

130203 15.00 Holmsund City IBC - Sävar IBF Storsjöhallen 

130216 15.00 Holmsund City IBC - Ersboda SK Storsjöhallen 

130302 14.00 Holmsund City IBC - Gullänget-Kroksta IBS   Storsjöhallen 

130316 11.00 Holmsund City IBC - Gimo. Umeå IF Storsjöhallen 

Bortamatcher
121111 13.30 Ersboda SK - Holmsund City IBC Ersängsskolan 

121124 15.30 Gullänget-Kroksta IBS - Holmsund City IBC Örnsköldsviks Sporthall

121207 19.30 Gimonäs Umeå IF - Holmsund City IBC Sjöfruhallen 

130113 12.30 Hammarängen IB IF - Holmsund City IBC Eddahallen

130127 13.30 Västerslätts FBC - Holmsund City IBC Ersängsskolan 

130209 11.00 Arnäs IF - Holmsund City IBC Höglandshallen, Övik 

130224 14.00 Skellefteå IBS - Holmsund City IBC Anderstorpshallen

130309 10.30 Röbäcks IF - Holmsund City IBC Elofssonhallen 

Damer division 3
Hemmamatcher
Datum Klockan Lag Plats 

121111 14.00 Holmsund City IBC /Utv - Sävar IBF /Utv Storsjöhallen 

121124 15.30 Holmsund City IBC /Utv - IBF Dalen /Utv Storsjöhallen 

121202 17.30 Holmsund City IBC /Utv - Vindelns IF Storsjöhallen 

121216 15.00 Holmsund City IBC /Utv - Ersboda SK /Utv Storsjöhallen 

130125 19.30 Holmsund City IBC /Utv - Strands IK Storsjöhallen 

130215 19.30 Holmsund City IBC /Utv - Sandåkerns SK Storsjöhallen 

130309 15.30 Holmsund City IBC /Utv - Sävar IBF /Utv Storsjöhallen 

130322 19.30 Holmsund City IBC /Utv - IBF Dalen /Utv Storsjöhallen 

Bortamatcher
121118 13.00 Strands IK - Holmsund City IBC /Utv Hammarhallen Vännäs

121209 11.00 Sandåkerns SK - Holmsund City IBC /Utv EXEL Arena Väst

130119 11.00 Sävar IBF /Utv - Holmsund City IBC /Utv Sävaråhallen 

130203 11.30 IBF Dalen /Utv - Holmsund City IBC /Utv Sporthallen Musköten

130207 19.30 Vindelns IF - Holmsund City IBC /Utv FritidsCentrum

130224 15.00 Ersboda SK /Utv - Holmsund City IBC /Utv Ersängsskolan 

130316 16.30 Strands IK - Holmsund City IBC /Utv Hammarhallen Vännäs



Pojkar 05/06

Ungdomslag

Flickor 05/06

Pojkar 03/04

Flickor 03/04

Ungdomslag



20

18

Flickor 01/02

Ungdomslag

Pojkar 01/02
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YOGA I OBBOLA
www.iyengaryogastudio.se

 alobbO

P16

Pojkar 99

18

Flickor 99/00

Ungdomslag Ungdomslag
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HJ18

Herrar - J18 Herrar - J18

Joakim Berglund 
Målvakt

1

Samuel Axelson 
Back

11

Alexander Jonsson 
Forward

31

Anton Olofsson 
Forward

39

Joel Lundberg
Forward

81

Gustav Wilhelmsson 
Back

87

Pontus Lundquist 
Forward

90

Kevin Södergren 
Forward

95

Pontus Edholm 
Forward

97

Anton Bergvall 
Forward

59

Elias jonsson 
Forward

62

Joakim Norman 
Forward

72

Jonathan Midebjörk 
Back

45

Philip Ylinenjärvi 
Forward

47

Isak Bergström 
Back

48

Joakim Bäcklund 
Back

49

Kristoffer Hedman 
Forward

80

Lennarth Midebjörk 
Tränare

Anders Sandström 
Tränare

Tomas Lundquist 
Lagledare

Stefan Paro
Hjälptränare

www.nicacatering.se

- en smakupplevelse
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Markus Marklund 
Forward

94

Klas Mellberg 
Forward

5
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CYKELGLäDJE

Nu är det väl knappast någon nyhet längre - 
att OIK blivit med Cykel. En hel cykelsäsong 
har redan avverkats med massor av roliga 
möten, tävlingar och framförallt en hel del 
cykelglädje. 

För oss som jobbat med detta känns det 
dock som om det var nyss vi satte allt i rull-
ning. Vi hade en liten förhoppning om att 
detta första år kanske bli 10-12 personer i 
cykelklubben. Någon av oss lät drömmarna 
styra och trodde på 15 stycken medlem-
mar. När vi nu summerar kan vi konstatera 
att 21 personer tecknat medlemsskap, att 
flera knackar på dörren inför kommande 
säsong och att vi satt Obbola på cykelkar-
tan riktigt ordentligt. Att vi dessutom är 

OIKs senaste tillskott i idrotts-
familjen är cykel. En satsning som 
verkar kunna bli riktigt populär och 
som ligger helt rätt i tiden. 

välkomnas även landsvägscyklister med 
varm hand. Landsvägscykling är något vi 
ser som en utvecklingsmöjlighet inom sek-
tionen.

OBBOLA CHALLENGE MTB
Den 22:a september i år arrangerade klub-
ben sin första MTB-tävling. En tävling som 
blev mycket lyckad och som vi fått beröm 
för. Två olika lopp fanns att välja på, 21 
km och 42 km, vilket i praktiken innebar 
ett eller två varv på Norra slingan. Endel 
av deltagarna upplevde banan som ganska 
svår, men de allra flesta tyckte den var ut-
manande och rolig. Det kändes kul att vi 
redan detta första år lyckades locka så 
pass många som 40 startande och att vi 
dessutom hade två killar från sverigeeliten 
på plats. OC blir ett årligt återkommande 
arrangemang.

TANKAr INför 2013
Nästa år ser vi framemot fler medlemmar, 
även yngre personer, utökade träningstillfäl-
len och varför inte mer landsväg? Vi hoppas 
även att OC kan växa till ett större arrange-
mang då det nu blir en vårtävling. Vi ser hur 
som helst framemot ett spännande år med 
mycket cykelglädje.

Fredrik Berndes
Sektionsordförande i OIK Cykel

Vill ni läsa mer om OIK cykel och titta på bilder 
besök www.lagsidan.se/oikcykel

lika många från Holmsund som Obbola och 
dessutom lockat stadsbor gör ju inte saken 
sämre, cykel förenar. Och variationen på 
ambitionsnivåerna är stor, det handlar om 
allt ifrån nybörjare och motionärer till cyklis-
ter med tävlingsambitioner.

UPPSTArTEN
OIK Cykel började som en liten tanke om 
att skärgårdens cyklister, motionärer som 
tävlingsåkare, borde göra gemensam sak i 
träning och tävling på cykel. Att det fanns 
underlag för en klubb hade vi på känn. Det 
räckte ju att kolla E12 en vanlig vårdag för 
att konstatera att motionärer på två hjul kryl-
lade det av. Att sedan intresset för kondition-
sträning som löpning, längdskidor och cykel 
stadigt ökar i hela landet blev lite tungan på 
vågen för att vi vågade tro på detta.

OIK CYKEL år 1
Tyngdpunkten i verksamheten har detta år 
legat på MTB. Framförallt för att vi som 
varit drivande bakom cykelsatsningen är 
inbitna skogscyklister men även på grund 

av de fantastiskt fina förutsättningar Obbola 
ö erbjuder genom sina stigar, skogsvägar 
och spår. Vi har i dagsläget två permanenta 
cykelleder ute i terrängen, Norra slingan 
och Södra slingan. Detta första år har mest 
resurser lagts på den 21 km långa Norra slin-
gan, som nu är uppskyltad och utmarkerad 
permanent i terrängen. Vi vill passa på att 
tacka berörda markägare vilka varit väldigt 
positiva och där vi fått mycket bra respons. 
Att vi dessutom fått tillstånd av kommunen 
att nyttja elljuspåret har gjort att vi börjat an-
vända stugan vid elljusspåret som klubbstu-
ga för cykel, området kring elljuspåret har 
blivit vår hemvist så att säga. Med dessa 
förutsättningar har vi goda möjligheter att 
på sikt bli stor på MTB-sidan. 

Att det handlat mest om MTB i uppstarten 
har alltså sina orsaker. Men naturligtvis 

Obbola Challenge MTB 2012. 1:a priset i 42 kilometer-
sloppet delades mellan Mattias Nilsson, Team Kalas och 
Henrik Enberg, Statkraft Adventure. 21 km vanns av (H) 
Jonatan Karlsson, Iksu Multisport och (D) Anna Bylund, 
Axa Sportsclub.

OIK-cyklisten Anders Brändström 
tar sig an “berget” under OC.

Patrik Andersson tycker att 
cykling är kul, trots dagens 
andra kedjebrott. 

OCs yngsta deltagare Anton Niederbach 12 år, CK Örnen, 
kom 4:a i 21 km och slog därmed många äldre deltagare.
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Obbola IK - organisation

Ordförande
Anders Hjalmarsson
anders.hjalmarsson@umea.bostream.se

Kassör
åsa Strand
asa.strand@sca.com

Sekreterare
Pia Lindberg
pia.lindberg@vll.se

Ledamot
Katrin Näslund
katrinnaslund@hotmail.com

Ordförande Fotbollssektion
Ulrica Valtersson
ulrica@tomaspumpare.se

Ordförande Innebandysektion
Tobias Ettemo
tobias.ettemo@ume.se

Ordförande Skidsektion
Mikael Sehlstedt
mikael@sehlstedt.nu

Ordförande Cykelsektion
fredrik Berndes
fredrik@gillaprod.se

Styrelse

Medlemsavgifter OIK
Medlemsavgift och verksamhets- 
/spelaravgiften är ihopbakad 
för de aktiva medlemmarna 
medan övriga medlemmar 
betalar 150 kr i medlemsavgift 
(stödmedlemmar) per person.

Fotbollsavgifter*:
Ej serie 150 kr per barn
5-manna 500 kr
7-manna 600 kr
11-manna ungdom 600 kr
11-manna, junior och A-lag 800 kr

Innebandyavgifter:
Ej serie 150 kr per barn
Yngre lag 600 kr
Junior och A-lag 800 kr

Övriga avgifter:
Cykelavgift: 250 kr
Skidor medlemsavgift 150 Kr

Maximal avgift 1.200 kr per barn 
på helårsbasis. Utövar man tre 
sporter är den tredje gratis. Tredje 
barnet är gratis men medlemsavgift 

ska betalas, dvs 150 kr/år.
Alla som vill bli stödmedlem betalar 
in 150 kr på OIK´s bg 657-1293 
ange namn och gata i referens.

*Sista dag för inbetalning av 
fotbollsavgifter är den 13:e juni.

Medlemsrabatter - se hemsida 
www.obbolaik.se

OIKs styrelse. Från höger, Mikael Sehlstedt, Pia Lindberg, Ulriva Valtersson, Åsa Strand, Anders Hjalmars-
son. Saknas på bilden - Katrin Näslund, Tobias Ettemo och Fredrik Berndes.
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Fotboll
Obbola IK har i dagsläget  fotbolls-
stjärnor upp till 13 års ålder. På A-lag-
snivå samarbetar vi med IFK Holmsund. 
Verksamheten bedrivs i huvudsak på 
Brovallen, men även Påängen används 
som träningsyta för de yngre lagen, 
liksom Storsjö konst-gräsplan för 
11-manna lagen på försäsongen.

Vårt mål är att fler ungdomar ska spela 
fotboll i Obbola. Vi söker föräldrar och 
ungdomar som vill starta nya lag eller 
hjälpa till som ledare i befintliga lag. Vi 
söker också de som vill utbilda sig till 
domare och hjälpa föreningen med att 
döma matcher på Brovallen. Vi strävar 

Obbola IK är uppdelat i fyra olika sektioner, fotboll, innebandy, 
cykel och skidor. 

våra aktiviteter. Cykelhjälm är dock ett 
krav och cykel kan förstås vara bra. 

Tyngdpunkten i verksamheten ligger 
nu i uppstartsskedet på MTB. Men 
naturligtvis välkomnas även landsvägs-
cyklister med varm hand. Landsvägs-
cykling är något vi ser som en utveck-
lingsmöjlighet inom sektionen.

Skidor
I dagsläget finns inga aktiva stjärnor i 
vår skidsektion. Det vill vi gärna ändra 
på. Vi håller väldigt fina spår öppna 
och tar gärna emot förslag om någon 
är intresserad att hjälpa till att t.ex. 
starta en nybörjargrupp eller delta i 
en träningsgrupp.

efter att våra ledare ska vara utbildade. 
Vi hjälper därför till med grundutbildn-
ing i fotboll och domarutbildning.

Innebandy
Föreningens innebandystjärnor finns 
i åldersgrupper från 6-7 år till A-lag. 
Genom ett samarbete med Holmsund 
City finns vårat herr och damlag i både 
div 2 och 3. Samarbetet med City rör 
även HJ18 och DJ18. Där ges de yn-
gre spelarna möjlighet till utveckling 
genom att få träna med äldre spelare 
men också genom att få pröva på lite 
tuffare motstånd i matcher.

Vi söker fler stjärnor till vårt inneban-
dygäng, både i form av spelare och 
ledare som vill bli en del av befintliga 
lag eller som vill starta nya lag, men 
även de som vill utbilda sig till duktiga 
domare för våra matcher i Olasjöhal-
len. Vi hjälper till med grundutbildning i 
innebandy och domarutbildning.

Cykel
Vår cykelsektion är en Cykelklubb med 
en vid och ödmjuk inställning till det 
här med cykling. Syftet med klubben 
är att samla cykelintresserade från 
främst Skärgården (Obbola, Holmsund) 
med omnejd och göra gemensam sak 
av träning och tävling. Men vi stänger 
naturligtvis inga dörrar för intresserade 
från resten av Umeåområdet heller. Inga 
egentliga krav på förkunskaper eller 
träningsfärdigheter krävs för att delta i 

OIK idag



MARIEDAL Björnvägen 1 mån- fre 10-19, lör 10-17, sön 12-17
Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker. www.intersport.se

INNEBANDY
SÄSONG!

ADIDAS TEAM SPEZIAL
Klassisk sko med mycket god passform, grepp och dämpning.
TORSION-system för optimalt stöd och flexibilitet.

649:-
ORD. PRIS 1000:-

Klubba med flex 26 i stilren design. Extra lätt skaft för
ökad känsla i bollkontroll. Lindad med Semi VS-grip och 
monterad med Player+ blad i hårdhet Medium.
Finns i längderna 92, 96, 100 och 104 cm.

UNIHOC PLAYER+ CURVE 2.0 29 NEON ORANGE
Skaft med 2.0 graders vinkel främjar skottet och gör det både
hårdare och mer distinkt. Gjort i blåst kolfiber och flex 29.
Monterad med Player+ blad i hårdhet Medium och lindad med 
en Semi-VS grepplinda. Finns i längderna 92, 92 och 100 cm.

649:-
ORD. PRIS 900:-

899:-
ORD. PRIS 1200:-

UNIHOC PLAYER+ TOP LIGHT II 26


