
Verksamhetsberättelse 2017 Innebandysektionen 
 
Innebandysektionen bestod under året av: 
Ulrik Nilsson, Ölands Idrottskrets (sammankallande) 
Matheus Tholin, FBC Kalmarsund Ungdom 
Anette Nilsson, Mörbylånga GoIF 
 
ÖM genomfördes med ett nytt upplägg. Istället för en enda speldag med samtliga matcher 
fick lagen spela enskilda kvalmatcher innan de båda finalerna spelades gemensamt i 
mellandagarna. Borgholms IBKs herrar avböjde deltagande och därför var både SSG IF och 
FBC Kalmarsund Ungdom direkt klara för final. Finalerna spelades i Färjehallen 30 december. 
 
Damer 
Damlagen blev först att prova det nya upplägget. FBC Kalmarsund Ungdom (D1), Mörbylånga 
GoIF (D1) och SSG IF (D2) spelade ett gruppspel med enkelmöte. Lagen ansvarade för att 
hålla var sin hemmamatch. De två bästa lagen efter färdigspelat gruppspel kvalificerade sig 
till finalen. 
Första gruppmatchen samkördes med seriemötet mellan FBC Kalmarsund Ungdom och 
Mörbylånga GoIF. Det gick till så att seriematchens två första perioder också räknades som 
ÖM-match (2x20 min.) 
Gruppspelet blev så jämnt det kunde bli där samtliga lag hade var sin vinst och endast ett 
mål i målskillnad som skiljde respektive lag åt. 
 

 M V O F GM-IS MS P 

SSG IF 2 1 0 1 10-9 +1 3 
FBC Kalmarsund Ungdom 2 1 0 1 8-8 0 3 

Mörbylånga GoIF 2 1 0 1 6-7 -1 3 

 
I finalen var FBC Kalmarsund Ungdom starkast och besegrade SSG IF med 4-1.  

 
Ölandsmästarinnor 2017/2018: FBC Kalmarsund Ungdom 
 
  



Herrar 
Direktfinal mellan SSG IF (H3) och FBC Kalmarsund Ungdom (H2) fick en rafflande avslutning.  
 
I halvtid ledde FBC Kalmarsund med 3-1 och såg ut att ha bra kontroll.  
 
En tidig reducering i andra perioden gav SSG IF hoppet. Efter FBC Kalmarsund Ungdoms 
utökning till 4-2 med 5.39 kvar av ordinarie tid växlade finaldramatiken upp ordentligt. En 
utvisning för FBC Kalmarsund Ungdom, SSG IF tar timeout och kan i slutet av utvisningen 
reducera på nytt. Spelet är intensivt och känslorna svallade.  
Med elva sekunder kvar ådrar sig FBC Kalmarsund Ungdom dubbla utvisningar, en U5 och en 
U2+10. SSG IFs kvittering kommer sex sekunder före slutsignalen. 
Den efterföljande förlängningen varade inte längre än 42 sek. då SSG IF avgjorde finalen med 
5-4. 
 

 
Ölandsmästare 2017/2018: SSG IF 
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