
 
 

Jacob Almström 

 

 Födelsedatum: 
8 mars 2002 
 
Moderförening: 
Partille IBS 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Högerforward 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1.  Spelförståelse 
2.  Fysik 
3. Duellspel 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Jag vill utveckla min 
spetskompetens 
mer specifikt 
skottet   

 

Meriter: 
SM-guld i Jas 2018/2019 
Spel i Allsvenskan 2018/2019 
Spel i Allsvenskan 2019/2020 
Uttagen till U19-läger på Bosön 2019  

 

Presentation av mig själv: 
Jag är född och uppvuxen i Partille som ligger en liten bit utanför Göteborg. Har 
hållit på med många sporter hela livet men bestämde mig vid 13 års ålder att 
satsa fullt på innebandyn. Har hela min karriär spelat i Partille IBS fram tills jag 
valde att flytta till Umeå för att studera på Riks innebandy Gymnasiet. Som 
person är jag väldigt målmedveten och lever för innebandyn. Som spelare gillar 
jag att spela med mycket fart och initiativ. Vill i framtiden kombinera studier 
och innebandy. Mitt mål är att vinna SM guld i SSL och representera herr 
landslaget i ett VM.   

 

 



 
 

Stina Callerfjord  

 

 Födelsedatum: 
8 juni 2002 
 
Moderförening: 
Pixbo 
Wallenstam 
 
Spelar i: 
RIG UMEÅ IBF 
 
Position: 
Målvakt  

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Spelförståelse  
2. Snabbhet  
3. Vilja till 
framgång & 
träning 

 
Något jag vill 
utveckla: 
Jag vill bli 
skickligare i 
spelvändningar 
gällande primär- 
och sekundärhot.  

 

Meriter: 
• SDFSM Brons Västsvenska 18/19 
• Bosön U19 2019 (Februari, Maj) 
• Uppsala U19 2019 & 2020 (September) 
• U19 Finnkampen Uppsala Januari 2020 
• Serievinst Allsvenskan Norra 18/19 & 19/20 
• Serievinst Juniorallsvenskan Norra 18/19 & 19/20 
• Guld i DJ Invitational DJ17 Augusti 2020  

 

Presentation av mig själv:  
Jag heter Stina Callerfjord och jag är född och uppvuxen utanför Göteborg i Mölnlycke, 
där jag tillhört Pixbo Wallenstam under tiden jag spelat innebandy fram tills säsongen 
18/19 då jag flyttade till Umeå för att spela med RIG UMEÅ IBF. Jag är en tjej med höga 
målsättningar och ambitioner som alltid vill ta mig framåt både på planen, i gymmet 
och i skolan. Efter 3 lärorika år på RIG är jag redo att ta nästa steg innebandymässigt 
och vill etablera mig i ett SSL- lag, men viktigast av allt i ett lag med höga ambitioner. 
Innan dess, är ett kortsiktigt mål att vinna ett dj18 SM-guld med RIG i vår och kämpa 
mig till en plats till U19-VM i Uppsala i maj om det blir av. I framtiden vill jag kriga mig till 
en plats i det svenska damlandslaget.  

 



 
 

Emmy Engman 

 

 Födelsedatum: 
10 Mars 2002 
 
Moderförening: 
Team Kalix IBK 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Back 

Forward/center 
(tidigare) 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Bolltrygg 
2. Spelförståelse  
3. Lagspelare 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Jag vill fortsätta att 
utveckla min fysik.  
  

 

Meriter: 
• All-Star Team Distriktsmästerskap 2015/2016 (Kalix) 
• Kval till Allsvenskan 2015/2016, 2017/2018 (Kalix) 
• SDF-SM 2018 (Norrbotten) 
• SDF-SM 2019 (Norrbotten) 
• SM-Guld DJ18 2019 (RIG) 
• Seriesegrare Allsvenskan Norra 2018/2019 (RIG) 
• Seriesegrare Allsvenskan Norra 2019/2020 (RIG) 

 

Presentation av mig själv:  
 
Hej! Mitt namn är Emmy Engman och jag kommer från Kalix som ligger högt 
upp i Norrland. Under hela min uppväxt har jag utövat idrott men det var 
innebandyn som fångade mitt intresse. Jag har alltid varit målmedveten och 
visste tidigt att jag ville flytta till Umeå oavsett vad mitt besked från RIG skulle 
vara. På planen är jag en allroundspelare som har lätt för att anpassa mig efter 
den roll jag får. Utanför idrotten är jag en person som är social, driven, lätt till 
skratt och väldigt mån om människorna i min omgivning. Mitt mål med 
innebandyn är att fortsätta utvecklas och i framtiden etablera mig i SSL. Som 
dröm har jag att fortsätta med innebandyn så länge det är möjligt. Nu efter RIG 
tiden ser jag framemot vad framtiden har att erbjuda. 

 



 
 

 

Oskar Enquist 

 

 Födelsedatum: 
12 Mars 2002 
 
Moderförening: 
Åkersberga IBF 

 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Center/Forward 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Fysik 
2. Tvåvägsspelet 
3. Gör andra bättre 
 
 
Något jag vill 
utveckla: Bidra 
mer framåt, genom 
att utveckla mitt 
beslutsfattande i 
offensiv zon.  

 

Meriter:  
• SM guld 2018  
• 2 säsonger i allsvenskan 
• 14 poäng i allsvenskan säsongen 18/19 
• Bosön U19 våren 2020 

 

Presentation av mig själv: Jag är född och uppvuxen i Åkersberga, Stockholm och 
har älskat idrott så länge jag kan minnas. Några idrotter som jag utövat är Innebandy, 
hockey, fotboll, jag har även kört en hel del enduro. Efter att ha testat på dessa sporter 
valde jag att satsa helt på innebandy när jag blev antagen till riksinnebandygymnasiet 
där jag spenderat de tre senaste åren. Som person är jag en otroligt ambitiös och 
målinriktad kille som älskar att träna mycket, äta rätt. I mitt liv har jag alltid gillat nya 
utmaningar och att hela tiden gjort allt för att utvecklas både som person och som 
innebandyspelare. Just nu har jag brutit foten och har haft ett väldigt tufft år både 
fysiskt och psykiskt, samtidigt har jag också växt väldigt mycket som person både på 
och på sidan av planen. Mina kortsiktiga mål är att få representera Sveriges U19-landslag 
i ett VM och vinna VM guld. Samt att vinna SM guld med RIG. I framtiden är min 
målsättning utanför innebandyplanen kunna kombinera plugg och jobb med livet som 
innebandyproffs. Med innebandyn är min vision att knipa en ordinarie plats i ett SSL lag 
och att bidra till att alla i laget mår bra och att vi vinner SM guld. Men min absolut 
högsta dröm är att få representera det Svenska A-landslaget i framtiden. 



 
 

August Flod 

 

 Födelsedatum: 
26 juli 2002 
 
Moderförening: 
IBK Dalen 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Forward 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Kreativ 
2. Avslut 
3. Spela med fart 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Beslut, värdera 
passningar.  
  

 

Meriter: 
Bosön(U19), 2019 
Sm-guld HJ18, 2018 
Prag-games silver 2019 
HJ18 Norra, Serievinst 2018 
HJ18 Norra, Serievinst 2019 
HJ18 Scandic, cup guld 2020 
Div 1 Scandic, cup guld 2020 
SDF-SM brons 2019 Västerbotten (Lagkapten) 
Presentation av mig själv:  
Jag är född och uppvuxen i Umeå tillsammans med min familj. Som person är jag social 
och målmedveten med höga ambitioner. Jag är driven och gillar utmaningar både på 
och utanför planen. Har kombinerat fotboll och innebandy ända fram till jag började 
gymnasiet där jag blev tvungen att prioritera innebandyn. Min innebandykarriär 
startade i IBK Dalen när jag var 10 år och jag spelade där ändå fram till jag fick 
möjligheten att börja på Riksinnebandygymnasiet och valde då att ta chansen att 
utveckla mig själv och mitt spel. Mina framtida mål är att hitta en klubb som jag kan 
fortsätta utvecklas i men också en klubb som siktar på att gå hela vägen mot ett SM-
guld.  

 



Ellen Hansson
Födelsedatum: 
1 oktober 2002 

Moderförening: 
Tungelsta IF 

Spelar i: 
RIG Umeå IBF 

Position: 
Back 

Tre styrkor hos 
mig: 
1. Brytningssäker
2. Spelförståelse
3. Snabb

Något jag vill 
utveckla: 
Hårdare skott 
och använda 
mina offensiva 
kvalitéer oftare. 

Meriter: 
• SDF-SM Guld 2019
• Seriesegrare Allsvenskan 2018/2019
• DJ-18 SM Guld 2019
• U19 EFT 3 landskamper 2019
• U19 Finnkampen 2 landskamper 2020
• Seriesegrare Allsvenskan 2019/2020
• Dj Invitational Guld 2020

Presentation av mig själv: 

Hej, Jag heter Ellen Hansson och är uppvuxen i Haninge, Stockholm. Min 
innebandykarriär började i killaget i Tungelsta när jag var 9 år. Där tränade jag 
tidigt upp min snabbhet och styrka. Tidigare har jag hållit på med flera olika 
sporter som t.ex. fotboll och friidrott, men eftersom jag tyckte innebandy var 
roligast valde jag det. Jag skulle beskriva mig själv om en glad, snäll, social och 
omtänksam tjej som älskar att spela innebandy.  Jag är en vinnarskalle som 
gillar utmaningar och ger aldrig upp. När jag kom till RIG blev jag back men kan 
även spela center och forward som jag gjort innan RIG-tiden. Mina framtida mål 
med innebandyn är att fortsätta utvecklas samt att etablera mig i SSL och ta 
mig till A-landslaget. Mina snart 3 år på Rig har varit väldigt lärorika och gjort 
mig redo för att pröva på nya äventyr och utmaningar. 



 
 

Joanna Hjelm 

 

 Födelsedatum: 
10 januari 2002 
 
Moderförening: 
Ingarö IF 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Forward 
 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Teknisk 
2. Målfarlig 
3. Envis 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Driva med pondus  

 
  

 

Meriter: 
JSM guld 
Serieseger Allsvenskan 
Serieseger juniorallsvenskan 
SDF SM- guld 
U19-läger i Uppsala 

 

Presentation av mig själv:  
Joanna Hjelm heter jag och är 18 år som kommer från Stockholm. Min moderklubb är 
Ingarö IF men säsongerna innan RIG befann jag mig i Nacka Wallenstam. Jag som 
person är en positiv lagspelare som gillar nya utmaningar, jag är social och trevlig av 
mig och skulle även beskriva mig själv som omtänksam. Men främst skulle jag beskriva 
mig som en målinriktad person som är väldigt envis av sig och som aldrig ger upp. I hela 
mitt liv har jag idrottat och har alltid haft ett stort intresse för sport, jag har i ca 10 år 
spelat fotboll och i ca 8 år spelat innebandy. Jag började spela innebandy vid 10 års ålder 
men började satsa på innebandyn fullt ut vid 14/15 års ålder då jag valde bort fotbollen. 
Jag har spelat lite alla möjliga positioner inom innebandyn, främst forward och center. 
Mitt bästa innebandyminne skulle jag säga är min första match efter min 
korsbandsskada jag hade 2019, efter 10 månader av rehab var det en stor lättnad och 
väldigt roligt att komma tillbaka på planen igen. Jag som innebandyspelare är en 
spelare som gillar att springa och kämpa, min kondition är en av mina starka styrkor på 
planen men jag är också en målfarlig person som ofta gör mål från alla möjliga konstiga 
vinklar. 



 
 

Melvin Johanson 

 

 Födelsedatum: 
31 Maj 2002 
 
Moderförening: 
Warberg IBF 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Back 

 Tre styrkor hos mig: 
1. Defensivt stark 
2. Direkt aktioner  
3. Spelförståelse 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 

Vill bli mer trygg med 
bollen och följa med 
mer upp i anfallen  

 

Meriter: 
SM Guld HJ18 18/19 (RIG Umeå) 
Silver i Czech Open 2018 (RIG Umeå) 
Bosönläger U19-landslaget 19/20  

 

Presentation av mig själv: 

Mitt namn är Melvin Johansson och jag går tredje året på Riksidrottsgymnasiet. 
På gymnasiet går jag barn och fritid med inriktning på idrott. Jag kommer från 
Varberg som jag har bott hela mitt liv fram till att jag flyttade upp till Umeå. Min 
familj består av mamma, pappa och min lillasyster som är intresserade av 
innebandyn och stöttar mig mycket.  Utanför planen brukar jag att umgås med 
kompisar. Jag har spelat innebandy sen ca 7 års ålder. Jag spelade även fotboll i 
mina yngre dagar men valde att sluta och lägga allt fokus på innebandyn. I 
framtiden är mina ambitioner att få tillhöra en allsvensk eller en SSL-klubb för 
att kunna utvecklas mer i den miljön.  

 

 

 

 

 



 
 

Malin Lindgren 

 

 Födelsedatum: 
4 Maj, 2002 
 
Moderförening: 
Telge SIBK 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Forward 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Skott 
2. Spelförståelse 
3. Fysik 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Spelet mot 
målvakten 
  

 

Meriter: 

• SDFM Södermanland, 2018 & 2019 
• DJ18 SM guld, 2018/2019 
• Innebandyfesten DJ17, 2017/2018 (Telge) 
• Innebandyfesten DJ17 & DJ18, 2018/2019 
• Serieseger JAS Norra, 2018/2019 & 2019/2020 
• Serieseger Allsvenskan Norra, 2018/2019 & 2019/2020 

 

Presentation av mig själv: 

Hej! Jag heter Malin Lindgren. Jag är född och uppvuxen i Södertälje, söder om 
Stockholm. Under hela min uppväxt har jag hållit på med flera idrotter, men 
fastnade extra för innebandy och fotboll. För mig, blev det ett självklart val att 
satsa på innebandyn när förfrågan om RIG kom. För ca 3 år sedan flyttade jag till 
Umeå för att fortsätta min elitsatsning. Mina år i Umeå har utvecklat mig väldigt 
mycket som innebandyspelare, men även om person. Som person är jag glad, 
social, målmedveten samt ambitiös som tycker om utmaningar och anpassar 
mig lätt i nya miljöer. Mina framtida mål är att utvecklas till en komplett 
innebandyspelare, etablera mig i SSL, samt att spela i A-landslaget. 

 

 



 
 

Mattias Lövenfors 

 

 Födelsedatum: 
26 april 2002 
 
Moderförening: 
Floda IBK 
 
Spelar i: 
Rig Umeå IBF 
 
Position: 
Rightfattad 
Back 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Spelförståelse 
2. Styrka i 
närkampsspel 
3. Skott 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Jag vill fortsätta 
att utveckla min 
offensiva förmåga 
i spelvändningar 
och 
uppspelsfasen.   

 

 

Meriter: 
. Två landskamper U19-landslaget 
. EFT Finland U19-landslaget 19/20 
. Bosönläger U19-landslaget 19/20 
. U19-samling Uppsala 20/21 
. U19-samling Nyköping 20/21 
. Silver i Czech Open 2018 (RIG Umeå) 
. SM Guld HJ18 18/19 (RIG Umeå) 
. Silver i Prag Games 2018 (FBC Lerum) 
. Brons i Prag games 2016 (FBC Lerum)  

Presentation av mig själv:  
Jag heter Mattias Lövenfors och är uppvuxen i Floda som ligger en bit utanför 
Göteborg. Det var även i Floda IBK jag började spela innebandy när jag var 6/7 år. 
Jag kombinerade både innebandy och fotboll tills jag till slut valde innebandyn. 
När jag var 13 år bytte jag klubb till FBC Lerum där jag spelade ända fram tills att 
jag flyttade till Umeå för att kombinera studier och innebandy på RIG. I övrigt är 
jag social, pratglad och målmedveten samt att jag även har lätt att anpassa mig i 
nya miljöer.  Mina målsättningar och ambitioner med innebandyn är att ta en 
stabil plats i SSL och att sedan få möjligheten att ta en plats i det svenska 
herrlandslaget.   



 
 

Alfred Sandström 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Födelsedatum: 
13 November 
2002 
 
Moderförening: 
Bankeryd SMK 
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Forward 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Fart 
2. Mentalitet 
3. Presspel 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 

Att kunna växla 
mellan olika 
tempon, främst 
med boll, för att 
ibland kunna ta 
väl genomtänkta 
beslut i offensiv 
zon.   

 

Meriter: 
JAS-SM-Guld 18/19 
Czech open silver 18/19 
Kapten för Smålandslaget18/19 
Bosön U19-läger (02) 
Uttagen till EFT truppen (inställt) U19 (02) 
2 Säsonger i Allsvenskan 
Diverse olika cup-guld  

 

Presentation av mig själv: 
Jag heter Alfred och jag kommer ursprungligen från Bankeryd där min familj bor. Sedan 
jag var liten har jag alltid älskat sport och har under mina år tränat till exempel tennis, 
fotboll och friidrott innan jag bestämde mig för att satsa på innebandyn. Har även alltid 
älskat att tävla inom allt möjligt, även annat än sport. Som person skulle jag beskriva 
mig som glad, relativt positiv och driven. Bestämmer jag mig för något så lägger jag tid 
på det tills jag lyckas! De senaste två och ett halvt åren har jag spenderat ensam uppe i 
Umeå på Riksinnebandy gymnasiet vilket har hjälpt mig utvecklas på många olika sätt 
vilket har gjort att jag blivit mycket mognare både som innebandyspelare men även 
som individ utanför plan. Har även relativt höga studiemål framöver.   

 



 
 

Eivin Schelin 

 

 Födelsedatum: 
29 Juli 2002 
 
Moderförening: 
IBF Falun  
 
Spelar i: 
RIG Umeå IBF 
 
Position: 
Målvakt 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Spelförståelse 
2. Positionssäker 
3. Målmedveten 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Jag vill fortsätta 
utveckla min 
styrka. 
  

 

Meriter: 
• Czech Open silver 2018 
• SM Guld 2019 
• 3 matcher i Allsvenskan under säsongerna 18/19 och 19/20 

  
 

Presentation av mig själv: 

Mitt namn är Eivin Schelin och jag kommer ursprungligen från Falun och min 
innebandykarriär började i IBF Falun. Under min uppväxt har jag hållit på med 
flertalet idrotter men valde att satsa helhjärtat på innebandyn året innan 
gymnasiet. Som person är jag lättsam och glad men samtidigt väldigt ambitiös 
och målinriktad både på och utanför planen. På innebandyplanen är jag en 
lugn målvakt som använder min spelförståelse för att alltid sitta rätt när skotten 
kommer samt bra på att kommunicera med mina medspelare. Mina mål denna 
säsong är att hjälpa mitt lag ta sig upp till Allsvenskan igen samt vinna ett till 
SM-guld. Efter studenten är jag öppen för att både stanna i Umeå eller flytta. På 
lång sikt är mina mål att etablera mig i någon av de två högsta serierna, 
Allsvenskan eller SSL samt att senare vinna SM-guld på seniornivå och 
representera det svenska landslaget. 



 
 

Emrick Wiggur 

 

 Födelsedatum: 
23 februari 2002 
 
Moderförening: 
Ledberg Innebandy 
 
Spelar i: 
RIG Umeå 
 
Position: 
Back 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Spelförståelse 
2. Skott 
3. Ledare 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Mitt defensiva spel 
och fysik.  

 

Meriter: 
SDF-SM Guld 18/19 (Östergötland) 
SDF-SM Allstar Team 18/19 (Östergötland) 
SM-Guld HJ18 18/19 (RIG Umeå) 
SM Silver P16 17/18 (Ledberg) 
2 Säsonger i Allsvenskan 
15 Poäng i Allsvenskan 18/19 
U19-läger på Bosön, IFU Arena och Nyköping. 
Lagkapten RIG 18/19 (halva säsongen) och 20/21 

 

Presentation av mig själv: Jag är född och till största del uppvuxen i Linköping 
och i en by som heter Åtvidaberg. Jag har spelat innebandy sedan jag lärde mig 
gå och innebandyn är ett stort intresse i min familj och släkt. Jag har även spelat 
fotboll men slutade där när jag bestämde mig att satsa på innebandyn. De 3 
senaste åren har jag studerat uppe i Umeå och spelat i RIG vilket har utvecklat 
mig väldigt mycket. Mina framtida mål är att ha en betydande roll i ett SSL lag 
samt att spela U19-VM. Därefter är givetvis det största målet att ta sig till A-
landslaget. Utöver det så är jag en väldigt målmedveten kille som gillar att träna 
och umgås med polare. 

 

 



 
 

Nellie Öhgren 

 

 Födelsedatum: 
30 Augusti 
2002 
 
Moderförening: 
Sandåkerens 
SK 
 
Spelar i: 
RIG UMEÅ IBF 
 
Position: 
Center 
 

 Tre styrkor hos 
mig: 
1. Spelförståelse 
2. Vilja  
3. Teknik 
 
 
Något jag vill 
utveckla: 
Jag vill fortsätta 
utveckla mitt 
skott. 
  

 

Meriter: 
• Finnkampen U19 i Uppsala 2020 
• EFT U19 Tjecken 2019 
• Etta i poängligan EFT 2019 
• Bosönläger U19 2019 
• U19-läger Uppsala 2019 och 2020 
• Dj18 SM Guld,(RIG) Innebandyfesten 2018/19 
• Dj17 SM Brons, (IKSU) Innebandyfesten 2017/18 
• Serievinst Allsvenskan Norra (RIG) 2018/19 och 2019/20 
• Serievinst Juniorallsvenskan Norra 2018/19 och 2019/20 
• Guld i DJ INVITATIONAL DJ17 2020   

 

Presentation av mig själv:  
Jag heter Nellie Öhgren och är Lagkapten för RIG UMEÅ IBF. Jag är född och uppvuxen i 
Umeå och har tidigare spelat i Sandåkern som är min moderklubb. Har även spelat 3 år i 
IKSU innan jag bytte till RIG UMEÅ. Som person så är jag målmedveten, framåt, social 
och gillar nya utmaningar. Jag har höga krav på mig själv och är en vinnarskalle. Nu 
efter snart 3 år på RIG så känner jag mig redo för att ta nya kliv inom innebandyn. Mina 
mål inom innebandyn är att spela i SSL, utvecklas så mycket som möjligt och på sikt 
kämpa mig till en plats i svenska landslaget. Ett kort siktigt mål är att spela U19-VM nu i 
maj om det blir något. 

 


