
 

Motion nr 1, John Hägersten 
 

Styrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionen 

 

Motionärens förslag 
Att Korpen Stockholm återinför slutspelet som är kopplat till seriespelet i innebandy. 

 

Styrelsens utlåtande av motion nr 1 
Det finns flera anledningar till att slutspelet i innebandy togs bort. 

Varje år när det var dags för slutspel fick kansliet jobba hårt för att överhuvudtaget få dit lag. 

Intresset var generellt lågt och det var ofta som ersättningslag fick hoppa in istället för lag 

som faktiskt hade kvalificerat sig. Känslan på kansliet var helt enkelt att slutspelet inte längre 

var så populärt bland lagen. Kansliet ställde då frågan, via en enkät, till alla innebandy-

medlemmar om slutspelets vara eller icke-vara. Resultatet av enkäten visade att en majoritet 

inte tyckte att slutspelet var så viktigt. 

Vid slutspel krävs dessutom mycket resurser i form av personal, domare och idrottshall. Med 

den startavgift som idag är aktuell täcks inte de faktiska kostnader vi har för 

innebandyverksamheten. Vi vill hålla nere kostnaderna för våra medlemmar så att fler har 

möjlighet att delta. Om vi fortsatt med slutspel hade vi behövt höja startavgifterna. 

För att kompensera satsade föreningen istället mer på cuper. Både Korpen Stockholm Cup 

och Sweden Floorball Cup arrangeras varje år. Lag som anmäler sig till cuperna vill spela 

och är motiverade. Cuperna öppnar för fler att delta eftersom cuper kan passa bättre än ett 

långt seriespel och är dessutom mer ekonomiskt hållbara än vad slutspelet var. 

 

Med anledning av detta yrkar styrelsen avslag på motionen 

 

Motion 1 i sin helhet 

Återinför slutspelet i Korpens seriespel i innebandy 

Jag har spelat i division 1 & 2 i Korpen Stockholms innebandy 3 mot 3 + målvakt öppen 

och kan endast tala utifrån mitt perspektiv som spelare och lagkamrat. Jag har spelat 

både slutspel och Korpen Stockholm Cup och kan verkligen intyga att slutspelet var en 

större händelse än cupen. Det var ett mål att jobba mot under hela säsongen och det var 

så otroligt kul att möta topplagen från andra divisioner. Att det ingick i 

anmälningsavgiften gjorde även att det kändes som en belöning efter säsongens hårda 

slit.  

 

Cupen är inte samma grej helt enkelt. Spelarna är inte lika taggade inför och det ser jag 

som ett tydligt kvitto på vad som var störst för spelarna. Eftersom spelet är allra mest till 

för just spelarna (det är ju knappast någon publik på plats) bör det vara de man värnar 

om. Därför vill jag att ni hör vår vädjan att gå tillbaka till vad som en gång var. 

Med vänlig hälsning,  

John Hägerstrand 


