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VARMT VÄLKOMMEN 
TILL ROTEBROHALLEN
Efter de senaste säsongerna som starkt 
präglats och begränsats av pandemin ser 
vi i Rotebro IS IBK mycket fram emot att få 
genomföra den som nu inleds på det sätt vi vill 
och är vana vid med passion, engagemang och 
driv inom alla områden.

För båda våra representationslag väntar en 
spännande säsong. Damlaget gjorde förra 
säsongen sin bästa hittills i division 1 och 
slutade på en fjärde plats. I år finns stommen i 
laget kvar, vilket känns väldigt bra. Några
nyförvärv har tillkommit, både några yngre 
och några mer erfarna tjejer vilket ger en bra 
dynamik i gruppen. Målsättning att laget ska 
börja etablera sig i toppen av serien.

Herrlaget, som hade en tuff säsong förra 
året och för första gången på länge fick se 
sig tvungna att lämna division 1, återfinns nu 
i tvåan. Några nyförvärv förstärker truppen, 
där vi bland annat är glada över att välkomna 
Erik Bengtsson och Alexander Brown tillbaka 
till Rotan. Med nye tränaren Alexander Delis 
full av tillförsikt är målsättningen att sejouren 
i tvåan ska bli kort och att laget nästa säsong 
spelar i ettan igen.

För klubben som helhet är jag och styrelsen 
också fulla av tillförsikt över att vi har en 
spännande tid framför oss. Med den nya 

organisation som vi sjösatte under våren, där 
syftet är att utveckla verksamheten med en
genomgående röd tråd och möjligheten 
att ge våra allra mest dedikerade spelare 
förutsättningar för spel på den allra högsta 
nivån, ser jag hur vi kommer att lyfta 
verksamheten ytterligare flera nivåer.

Arbetet organiseras i en A-  och en 
Ungdomssektion som leds av Mårten 
Storm respektive Patrik Edgren, båda med 
varsitt stort Rotan-hjärta och med stort 
innebandykunnande och omfattande nätverk i 
innebandy-Sverige.

Vi i styrelsen är taggade och har satt planen 
för året. Vi är alltid öppna för samarbeten av 
olika slag som kan ge oss ytterligare skjuts, 
ekonomiska eller av andra slag. Om du har 
någon idé om vad det skulle kunna vara, tveka 
inte att höra av dig.

//
Jag önskar alla 
välkomna till Rotebro
och vår hemmaborg
Nya Rotebrohallen.

Vi ses i hallen!
Maria Rignér

ordförande



Vill du synas här?
Kontakta våra marknadsansvariga för 

A-sektionen (herr och dam)

Mårten Storm, marten@risibk.se

Simon Fungdal, simon@risibk.se

mailto:marten%40risibk.se?subject=
mailto:simon%40risibk.se?subject=
https://www.enenda.se/se/


MATCHENS INTERVJU

Äntligen hemmamatch igen och 
Rotebro tar emot Djurgårdens IF 
IBS denna torsdag i Nya 
Rotebrohallen. 

Rotebro kommer från en bra period med 
tre raka segrar och hemmalagsfördel 
i denna match. Senast blev det vinst 
borta mot Sköndals IK, där slutresultat 
skrevs till 3-5. Djurgården har haft det 
tyngre i början på säsongen och ligger 
på en 12:e plats. Vi har pratat med 
Sandra Litzén inför matchen.

Kul med match igen efter ett par 
veckors uppehåll, är ni laddade för att 
ta emot Djurgården på torsdag?

- Absolut, efter 1,5 vecka utan match är 
vi extra laddade på att spela in 3 nya 
poäng på kontot.

Ni kommer från tre raka segrar i 
serien, är det viktigt att ha med sig det 
självförtroendet in i nästa match?

- Ja, de tycker jag. Vi har börjat komma 
igång nu senaste matcherna så känns 
som vi vet vad vi går för. Extra skönt 
med hemmamatch också, den härliga 
stämningen i hallen höjer också själv-
förtroendet i laget.

Du har haft en superb säsong hittills 
med 14 poäng (9+5) på fem matcher. 
Vad är ditt recept för att ständigt göra 
poäng?

- Skulle säga att det handlar om att ha 
bra spelare runt omkring sig som man 
är inspelade med. Poängen kommer 
hyfsat naturligt när man får bra mackor 
levererade till sig!

Vi tackar Michelle och önskar henne 
och laget lycka till ikväll!

MICHELLE NILSÉN.



LAGUPPSTÄLLNING
Rotebro IS IBK

Målvakter
1. Martina Nilsén Larsson

6. Klara Hahne

Utespelare
2. Emma Schwieler
3. Sandra Elofsson

5. Kajsa Alexandersson
9. Miranda Nilsson

10. Isabella Stendius
12. Nora Jönsson

13. Michelle Nilsén Larsson
15. Lisa Laurin

16. Nora Tidlund
17. Leona Larsson-Hjort

19. Joanna Krokbäck
20. Sara Hekkelstrand

29. Sandra Litzén
32. Mathilda Ivarsson

Ledarstab
Mårten Storm
Lisette Klang
Marie Numell

Bele Barkarby IF IBF
Målvakter
48. Moa Vermé Söderberg
99. Matilda Jennersjö

Utespelare
2. Klara Siwertz
3. Selma Lönn
5. Thea Augustinsson
10. Alva Idestål
11. Moa Lundh
12. Wilma Liikamaa
13. Josefine Nylander
14. Ellen Fesshaie
16. Juliet Waldenfjord
17. Denise Funcke-Hägerstrand
18. Miranda Jansson
19. Louise Envall
20. My Sjölander
21. Emelie Engström
22. Tyra Liikamaa
47. Hanna Johansson
54. Tuva Widlöf

Ledarstab
Joachim Liikamaa
Linda Hedin

Dagens domarpar
Erik Palmertz & Andreas Persson Stenberg

K

K



TRUPPEN 2022/23
#1
Martina Nilsén Larsson

#6
Klara Hahne

#2
Emma Schwieler

#5
Kajsa Alexandersson

#9
Miranda Nilsson

#12
Nora Jönsson

#13
Michelle Nilsén Larsson

#14
Malin Alexandersson

#10
Isabella Stendius

#15
Lisa Laurin

NYFÖRVÄRV

#3
Sandra Elofsson

NYFÖRVÄRV

#16
Nora Tidlund

NYFÖRVÄRV



#19
Joanna Krokbäck

#26
Sara Hekkelstrand

#18
Ebba Jonsson

#29
Sandra Litzén

#98
Sandra Lundblad

Lagledare
Marie Numell

Lagledare
Lisette Klang

Huvudtränare
Mårten Storm

#17
Leona Larsson-Hjort

NYFÖRVÄRV

#87
Li Jerkesten

NYFÖRVÄRV

#32
Mathilda Ivarsson

NYFÖRVÄRV

#23
Carolina Oksa

NYFÖRVÄRV

#
Nicolina Persson

NYFÖRVÄRV



Häggvik

https://glodcrossfit.se/
https://www.ica.se/butiker/maxi/sollentuna/maxi-ica-stormarknad-haggvik-12313/start/


Nästa 
hemmamatch

Rotebro IS IBK FBI Tullinge

VS.

Fredagen den 13 januari
20:00

Nya Rotebrohallen



https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-star-sollentuna
https://www.craftsportswear.com/sv/

