
Ulf Andersson – Partille IBS

Vilka föreningar har du varit med i?
Jag har varit med i Partille Wizards (FBC Partille och Partille IBS, också känt som Partille 
Innebandy) samt FBC Göteborg som kallades Challengers och var ett gemensamt A-lag 
på dam och herrsidan för IBF Älvstranden och Partille IBS.

Vilka roller har du haft?
Jag har i Partille Wizards varit Ordförande, Sportchef, Kassör, Tränare på A-lagsnivå, J-
lagsnivå och Ungdomsnivå samt även varit ansvarig för diverse olika projekt och 
aktiviteter som t ex vår sommarskola Wizards Professional Summer School. Även arbetat 
med marknadsfrågor och event (Speaker) runt A-lagen. Utöver detta har jag tränat 
Distriktslaget för tjejer och vann SM-Guld 1994, har varit Överledare för Herr A-landslaget 
1998 och 2000 med två VM-Guld. Dessutom suttit i Svenska Innebandyförbundets 
styrelse 1998-2002 och varit Ceremoniansvarig för VM 1996. Även dömt på olika nivåer 
och varit med i Distriktsstyrelsen

Vad gör du idag i din förening?
Idag är jag mer renodlad. Sportchef i klubben. Dessutom tränar jag Pojkar 09 samt 
kanske Dam JAS-laget. Har huvudansvar för Wizards Professional Summer School.

Vad har innebandyn gett dig?
Innebandyn har varit en väldigt stor del av mitt liv allt sedan 1998 då föreningen 
grundades. Den har utvecklat mig som människa men framförallt har jag fått en väldigt 
bra ledarskapsutbildning. Inom innebandyn träffar man personer från alla samhällsskikt 
och lär sig mycket om de olikheter som finns. Detta har du väldigt stor nytta av om du 
blir chef, får en större relationsgrund och förståelse. Vidare så måste man som ledare 
inom en ideell idrott vara bra på att entusiasmera och motivera sina medarbetare då de 
allra flesta inte får betalt. Så som ledare inom innebandyn utvecklar du egenskap att 
skapa energi. Det har jag haft stor nytta av i min civila karriär. Vidare så har det gett mig 
ovärderliga kontaktytor och massvis med vänner. Jag har utvecklats som person med 
detta och hade aldrig velat haft något ogjort även om det emellanåt vara ett högt pris 
sett till antal timmar. Så summa summarum har jag fått massa vänner jag aldrig fått 
annars, blivit en mycket bättre ledare och träffat min partner i livet där.


