
Integrationsprojekt - Innebandy Utan Gränser 

Täby FC:s styrelse har dragit igång ett initiativ som heter Innebandy Utan Gränser (IUG). Det är ett 

integrationsprojekt som genomförs tillsammans med Täby kommun och som riktar sig till nyanlända, 

boende på forna Täby Park Hotell, numera kallad K30. 

Utgångspunkten är att de ska få förståelse och dela samma glädje och passion för innebandy som 

många andra har. Hur kommer det sig att våra barn och vi vuxna spenderar så många timmar på 

veckokvällar och helger på att träna alt sitta och titta på hur en liten vit plastboll fara runt på en 

plan? Kan ju verka konstigt för den som aldrig fått prova på att träna eller spela innebandy. Väl 

därute med klubba och boll händer något fantastiskt. En magi där känslan av sportens fart och 

laganda kommer igenom. Detta vill vi också skänka våra nyanlända att ge dem tillgång till att finna 

glädjen i sporten via lagandan få träning i språket, möjlighet till nya vänner men inte minst förstå mer 

om det svenska samhället.  

Mål  

Ge nyanlända ingång till svenskt föreningsliv och tillgång och möjlighet att spela och träna 

innebandy. De kommer att erbjudas innebandyträningar samt lägerverksamhet med målet att slussa 

in till ordinarie verksamhet.  

 

Syfte 

Erbjuda nyanlända en, 

• aktiv sysselsättning  

• underlätta för dem att komma i kontakt med och träna innebandy 

• möjlighet att må bra psykiskt och fysiskt via träning 

• utökad integrationsmöjlighet genom ökad förståelse av normer och värderingar i svenska samhället 

• Möjlighet till att träna svenska 

• Möjlighet att finna nya vänner 

 

Prova-på-pass 

Inledningsvis anordnar vi prova-på-pass för att skapa ett engagemang och därefter verkar för att de 

kommer in vår reguljära verksamhet. Prova-på-passen är i deras boendemiljö, där tanken är att vi tar 

innebandyn till dem istället för att de behöver uppsöka vår verksamhet vilket är problematiskt för 

flera. Därefter erbjuds de som är intresserade, att börja träna innebandy i någon av föreningens 

träningsgrupper.  

 

Den första prov-på-omgången drog närmare 50 individer från tre år och uppåt som under 90 minuter 

var med och fick uppleva innebandyns känsla. Energi, entusiasm och ren glädje fanns där i lokalen 

som gjorde att efter avslutat pass så var det direkt sex individer som önskar börja spela innebandy. 

Fem av dem har börjat träna i vår ordinarie verksamhet. Efter att vi haft ytterligare prova-på-pass så 

är det 12 st till som vill börja spela innebandy. Denna gång även tjejer som anmälde sig.  

Det kommer vara 15 antal prova-på tillfällen fram till juni 2019. Passen kommer att uppdelas efter 

ålder, 7–10 år och 11 år -äldre. Majoriteten tillhör startpaket 1, 7–12 år, men vi vill även engagera 

äldre ungdomar samt föräldrar. De som är vårdnadshavare vill vi inte enbart uppmana till att spela 

innebandy själva men också få deras engagemang i sitt barns innebandy. De kan bidra och vara till 

hjälp med olika delar i att driva ett lag där möjligheter med mötet människor emellan för ökad 

förståelse och integration.  



Till vår hjälp att driva projektet har vi två utbildade pedagoger, Peder Hägg, tränare DJ samt Daniela 

Broström, spelare Dam DJ. De får också stöd av D1:ans lagkapten Alma Pethrus för att visa lite tricks 

och teknikövningar. 

 

Övriga aktiviteter inom projektet 

Under säsongen kommer vi bjuda ner våra nyanlända till att se våra dam- respektive herrmatcher 

upp till två gånger i månaden. De får uppleva innebandy, delaktighet och de ges möjligheten att 

tillsammans med oss heja fram innebandylaget. Vi kommer också erbjuda dem ett antal platser på 

våra innebandyläger samt akademiträningar.  

 

Engagera äldre deltagare  

Förutom att spela innebandy ser vi möjlighet att engagera och integrera de äldre in i föreningslivet 

och samhället. Nedan följer några aktiviteter som vi planera att genomföra för de äldre deltagarna.  

Mentorskap– några av de äldre ungdomarna får tillgång till en egen mentor som träffar dem under 

ett frukostmöte varannan vecka. Vi kommer erbjuda mentorskap med tre personer från oss som 

kommer att ha 10 tillfällen var under våren.  

Cafeteria Grindtorpshallen – arbeta med cafeterian i Grindtorpshallen under kvällar och helger när 

det är matcher. 

Matchledarutbildning – säkra att våra nyanlända får gå domarutbildning som är både 

språkutvecklande, gemenskap att träffa och tala mycket svenska, att göra sig förstådd, kunskap om 

innebandyns regler samt ett sätt för dem att tjäna pengar. Detta ger även dem möjlighet att jobba 

närmare en annan person eftersom det alltid är två domare per match.  

Ledarinnebandyn och/eller mammabandyn – möjlighet att spela innebandy. Här finns det möjlighet 

att lära känna fler individer och bygga sitt nätverk och möjlighet att både tala svenska men också 

skaffa kontakter för att få inträde på den svenska arbetsmarknaden. 

Samarbete med nyföretagande Täby – Att skaffa sig kontaktytor och jobba med Nyföretagande i Täby 

och dra igång egna företag och genom innebandyn träffa individer som kan bli tänkbara framtida 

kunder.  

 

 

 

 


