
Halmstad IBK en förening för alla 
Förutom Rullstolsinnebandyn bedriver Halmstad innebandyklubb verksam-
het på flera olika nivåer, allt från barn och ungdomar till senior- och motions-
grupper. Vi utövar innebandy på ett flertal platser runt om i kommunen.

Kontakt:
Imre Czifrik 0708-18 64 92, imreczifrik@hotmail.com

Rollingpenguins@halmstadibk.com
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Reglerna i rullstolsinnebandy är i princip 
desamma som i stående innebandy. 
Det finns några tilläggsregler, för att det 
underlätta spelet med rullstol, men de 
kan vi gå igenom när vi ses.

Rullstolen som används inom rullstol-
sinnebandyn har stora hjul som är mer 
vinklade, en så kallad ”cambervinkel”. 
Det finns även mer avancerade speci-
alstolar, vilka oftast används på högre 
nivåer inom sporten. Vi har innebandy-
rullstolar som man kan låna!

Adam Nielsen, 32 år
”Det roligaste med rullstolsinnebandy 
skulle jag säga är eftersom jag är som jag 
är (skratt). Att man får röra på sig och vi-
sar vad man går för. Sedan att man utöver 
det har jädrigt roligt både på tävlingar och 
träningar. När man ser hur de andra i la-
get presterar och man skrattar och skojar 
med både med och motspelare.”

Wilton Jepsen, 16 år 
”Det roligaste tycker jag är att träffa 
så mycket folk som har samma 
förutsättningar och sen älskar jag 
att tävla.”

Wilton Jepsen, 16 år svarade: 
”Det roligaste tycker jag är att 
träffa så mycket folk som har 
samma förutsättningar och 
sen älskar jag att tävla.”

Vill du prova rullstolsinnebandy? 
Har du inte provat på att spela rullstolsinnebandy så hoppas vi kunna 
inspirera dig att prova, för något så roligt är svårt att hitta. Halmstads 
IBK har laget Rolling Penguins. Det spelar ingen roll om du kan gå 
eller stå alla får vara med. Ingen delning i dam eller herr, här spelar 
alla utifrån den som den är. Vi har elitlag som är med i Sverigeserien 
och tävlar mot eliten i Sverige. Alla får vara med på träningarna och det 
viktigaste är att ha roligt.

Vi frågade två utav våra spelare vad de tycker är roligast med 
rullstolsinnebandy?

”Tveka inte att prova på för detta vill 
du inte missa”.
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