Verksamhetsberättelse för säsongen 2018/19
Sammanfattning
Ännu ett verksamhetsår för Selånger bandy läggs till handlingarna. Det har varit full fart på Gärdehovs
blanka is, allt från Skridskokul & Bandykul upp till vårt representationslag. Våra yngsta ungdomar
finns i laget U09-10 och våra äldsta har i år spelat med HAIK i div 2 Norrland.
Nytt för i år var ett samarbete med HAIK. Trots kort förberedelsetid och minimal träningstid
tillsammans hade vi länge häng på topp två i div 1 Övre Norrland. Med tanke på förutsättningarna får
vi ändå vara nöjda med den säsong som varit, säsongen blir erfarenhet att ta med sig in i framtiden.
Även detta år har varit positivt ur ett ekonomiskt perspektiv, vi gör ett positivt resultat på ca 80 tkr.
Andelslotteriet i kombination med Selånger marknad är fortfarande vår starkaste inkomstkälla.
Vår bandyverksamhet fortsätter att locka barn och unga, många väljer Selånger Bandy när man vill att
sina barn eller barnbarn skall lära sig att åka skridskor. Tyvärr bidrog ett krånglande kylanläggning till
en markant minskning, Skridskokul och Bandykul lockade i år ca 40 barn.
Ungdomskommittén och ungdomsledare har som vanligt jobbat hårt med att arrangera flera aktiviteter
med syfte att stärka individen, laget och gemenskapen inom föreningen. På försäsongen anordnades
för fjärde året i rad ett försäsongsläger i Rättvik för alla lag i föreningen.
Glädje, glöd och gemenskap när det är som bäst!

Organisation 2018/19
Styrelsen har bestått av Øyvind Eriksen (ordförande), Ulf Kristoffersson (kassör), Stefan Rex
(sporten), Mikael Häggqvist, Rickard Johansson, Ann-Catrin Ehrström (suppleant) & Ylva Widgren
(suppleant)
I valberedningen Johan Paldanius & Peter Norberg.
Revisor som har gått igenom räkenskaperna var Hans Jonsson.
Klubben har haft representant i SSK idrottsallians, Ulf Kristoffersson och Hallalliansen Stefan Rex
Klubbens representant i Selånger marknads styrgrupp har varit Andreas Ljungström samt Anna
Eriksen.

Styrelsearbetet
Styrelsen bestämde sig vid upptakten av säsongen att fortsätta arbeta efter den modell som legat till
grund för de senaste säsongernas styrelsearbete.
Verksamheten har delats in i fyra perspektiv
● Ekonomi
● Bandy - vår kärnverksamhet

● Sponsorer
● Framtid och utveckling
Inom varje perspektiv fans ett antal framgångsfaktorer och mål som styrelsen arbetat mot.
Ekonomi
En stabil ekonomi i föreningen är viktigt för att ha en hållbar utveckling och möjliggöra att
verksamheten kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt för alla medlemmar.
Målet med säsongen har att vidhålla en stabil ekonomi och detta har vi lyckats med.
Sundsvall Bandy-cup (SBC) var tillbaka 2019, 2020 tänker föreningen genomföra en cup (SBC) samt
två sammandrag.
Andelslotteriet riktat mot företag, Företagsklubben, är sedan årsskiftet igång.

Bandyn - vår kärnverksamhet
Selånger Bandy skall vara det självklara valet för barn och ungdomar som vill lära sig att åka
skridskor och spela bandy.
Det skall råda en utvecklande miljö för ungdomar, A-lag samt våra ledare.
Selånger Bandy skall vara en omtyckt förening, såväl inom som bland andra föreningar.
Vi har väl bemannade kommittéer, marknad är undantaget och här behöver styrelsen rikta ett extra
fokus under uppstarten av kommande säsong. Inom sporten pågår under våren ett intensivt arbete
med att arbeta fram en väl fungerande organisation runt våra seniorer. Organisationen bygger på att
flera personer delar på ansvaret men att Mats Panzar med största sannolikhet blir sammankallande.
Vi har en god dialog inom föreningen men kommande säsong ser vi gärna att en reoresentant från
ungdom finns med i styrelsearbetet. Laget.se fungerar som kommunikationslänk mellan lag och
föräldrar. Styrelsen har efter önskemål från bl.a. A-lag förlagt sina möten på Gärdehov för att
underlätta och finnas till hands.
Representanter från styrelsen har vid flera tillfällen träffat A-lag under säsongen. Ordförande har även
funnits med vid några föräldramöten bland ungdomslagen.
Ungdomsverksamheten fortsätter att växa, samtidigt ser vi behov av att utveckla vårt
rekryteringsarbete ytterligare. Vi vill att fler skall upptäcka vår förening och den fina sporten bandy!
Sponsorer
Målet med säsongen var att stärka/utveckla marknadssidan där sponsorförsäljning är det centrala.
Som ett led i det arbetet startade vi Selånger bandys Företagsklubb. I dagsläget är det 45 företag som
genom sitt medlemskap i vår Företagsklubb har valt att stötta föreningen Selånger SK Bandy. Arbetet
fortsätter med att hitta företag, målet är 100 medlemmar i vår Företagsklubb.
Vi lyckades inte med målet att nå 1500 följare på Facebook. Vi har i skrivande stund 1118 följare och
många av våra inlägg följs och kommenteras. Här behöver vi hitta nya vägar till större spridning.

Framtid och utveckling
Föreningen har fortfarande som mål att i framtiden utöva sin sport inomhus. Föreningen finns
representerad i Hallalliansen och där har man under året fortsatt att bl.a. uppvakta politiken. Det finns
ett brett stöd bland föreningar kring tanken på ett tak över Gärdehovs skridsko/bandyplan.
Arbetet med att implementera den nya spelidén bland ledare inom ungdom genomfördes delvis under
den gånga säsongen. Det finns ett önskemål från ungdom att göra detta än en gång så det får bli ett
av våra inriktningsmål kommande säsong.

Kommittéerna verksamhetsberättelse
Arenakommitténs verksamhetsberättelse
Hans Jonsson och Östen Sundin har haft ansvaret för Arena.
Det mesta av planering och genomförande har skett genom mail och telefon. Arbetsuppgifterna har
varit som tidigare år.
Ungdomslagen med Maggi Sandin och Rosina Johansson i spetsen har sett till att U-lagen kommer
och jobbar i kiosken och är sargvakter. Deras insatser är helt ovärderliga.
Kioskförsäljningen har nästan uteslutande skett i Nordichallen.
Øyvind Eriksen och Andreas Ljungström har delat på speakersysslan och Gustav Ljungberg har
också fått prova på på detta och ibland skött musiken.
Matchsekretariatet har fått förstärkning av flera från U-sidan. Mycket positivt enligt våra trotjänare
Peter Zacco och Anders Svensson.
Bollkastningstävling har som vanligt skett i pauserna.
Arenagruppen behöver förstärkning så att allt kan fungera om några inte kan vara med vid hemmatch.

Marknadskommitténs verksamhetsberättelse
Marknadskommittén har framförallt bestått av Stefan Rex och Øyvind Eriksen, men även Lars
Bakteman och Henrik Leyonberg har bidragit med sina kontakter.
Ambitionen detta år var att växla upp Företagsklubben men så har det inte blivit. Nya tag nästa
säsong.
Vi behöver bli fler engagerade säljare inom Marknadskommittén. Detta får bli ett av styrelsens
fokusområden tidigt i höst.

Sportkommitténs verksamhetsberättelse
Så sent som i slutet av sommaren var det fortfarande osäkert hur och om säsongen skulle kunna
genomföras. Tillslut, mycket tack vare Stefan Rex och hans arbete lyckades vi sy ihop ett samarbete
med HAIK. Även några spelare från Ljusdal var under säsongen med på så kallade utvecklingsavtal.
Trots minimal förberedelsetid och få gemensamma träningar var vi länge med och fajtades om en
andraplats i serien. Utvärdering tillsammans med spelarna efter avslutad säsong var över lag väldigt
positiv.
Sportkommitténs bestod under året av Östen Sundin, Stefan Rex och Öyvind Eriksen. Under våren
har ett intensivt arbete pågått med målet att bilda en större organisation runt våra seniorer. Vi är i dag
väldigt hoppfulla att i god tid innan kommande säsong kunna presentera en hållbar lösning för
framtiden.
Redan nu är det klart med ett fortsatt samarbete med HAIK på seniornivå vilket känns positivt.

Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse
Skridskokul
Det var 47 inskrivna barn i Skridskokul i åldern 5-7 år. Liksom tidigare år delades man in i två grupper
om 20-25 barn i varje grupp. Det var i genomsnitt 10-15 barn per tillfälle och grupp. Skridskoskolan
avslutades med diplomutdelning. Nytt för säsongen 2018/2019 var att istället för att som tidigare köra

10 tillfällen höll skridskokul på ändra fram till vecka 9. På slutet blev det mer övningar med klubba och
boll.
Fredrik Dahlén och Mats Johansson har haft huvudansvaret för aktiviteterna på isen. De har under
säsongen fått förstärkning av i stort sett alla ungdomsledare som varit med vid ett eller flera tillfällen.
Ungdomskommittén skötte i vanlig ordning allt det praktiska kring Skridskokul på ett föredömligt sätt.
Bandykul
Övergripande målsättning:
Erbjuda en första kontakt med bandyn. Lära ut bandyns och skridskoåkningens grunder på ett lekfullt
sätt. Det ska vara roligt med bandy! Skapa känslan av gemenskap och glädjen att tillhöra en förening.
Gruppen:
Säsongen 2018/2019 var det cirka 15 inskrivna barn och cirka 8-10 på isen vid varje träningstillfälle.
Andreas Ljungström har tillsammans med Olle Sandin från vårt utvecklingslag hart huvudansvaret för
träningarna. Vid varje tillfälle har det varit 1-2 spelare från vårt P16-lag som hjälptränare. Även
spelare från utvecklingslaget har hjälpt till på vissa träningar.
Kort sammanfattning av säsongen:
Under säsong tränade gruppen 1 pass per vecka,
Avslutade säsongen med diplomutdelning
Inför nästa säsong:
En grupp bestående av både ledare och UK har presenterat en plan för styrelsen hur man tror vi kan
locka fler barn till både skridsko- & bandykul samt få fler att bli kvar i föreningen.

UK har utöver ovan även varit involverade i planeringen och genomförandet av poolspelet på
Gärdehov och uppstartslägret i Rättvik. Arbetet med att uppdatera föreningens policy samt
handbok kvarstår att färdigställa men har som mål att det ska vara klart när höstens säsong börjar

Tjejlaget
Övergripande målsättning:
Lagets övergripande målsättning är att ge tjejerna en god kamratanda, en lagkänsla och ett gott aktivt
beteende att ta med sig in i vuxenlivet. Fokus på träningarna ligger på att ha roligt och skridskoåkning.
Under denna säsong har vi lagt mer tid på skotträning.

Gruppen:
Gruppen består av 22 tjejer födda mellan 2005-2010.
Gruppen har delats in i två eller tre mindre grupper efter kunskap och under träningar har vi haft två
grupper beroende på hur många tjejer som har varit på plats.
Vi har varit 4 ledare som tagit hand om grupperna och det har fungerat bra.
Ledarna har varit Peter Norberg, Fredrik Karlsson, Martin Lagerlind, och Mattias Nordin. Martin har
fungerat som slipare också.
Lagledare har varit Hanna Magnusson.

Kort sammanfattning av säsongen:
Försäsong:
Flertalet av tjejerna deltog på Rättvikslägret.
Under säsong:
Tränade laget två gemensamma pass per vecka. Alltid hög närvaro!
Nytt för i år var att de som ville var med på tekniktisdagarna. De som var där tyckte det var mycket
roligt. Ca 7-10 st. var där i snitt.
Deltog på poolspel i Söråker x 2, Umeå, Härnösand, Östersund och Sundsvall

Nytt för denna säsong var att vi deltog på Coop forum cup i Härnösand. Vi hade dels ett mixlag med
P07-08 som spelade 7-manna och ett rent tjejlag som spelade 5-manna.
Vi deltog även på ett tjejsammandrag i Borlänge.
Fortsatt succé med fikat efter torsdagsträningarna! Bygger laganda!
Sista träningen för säsongen bestod av föräldra - barnmatch
Säsongen avslutades på Freemover med gofika efteråt.

Tankar inför nästa säsong:
Nästa säsong avser vi att:
Fortsatt träning 2 + 1 träning.
Inleda med barmarksträning.
Ha målvaktsträning en gång i veckan. (fick vi inte till denna säsong)
Cup där man sover över står på tjejernas önskelista. Vi är anmälda till Aroscupen, 7-manna.
Vi behöver hjälp med att:
målvaktstränare.
Ett önskemål från oss är att:
Bli fler tjejer. Vi tänker oss ett riktat utskick inför nästa säsong.
Några istider på rink i oktober så att vi kommer igång tidigare. (ca 4 tillfällen)
/Hanna Magnusson Lagledare
/Peter Norberg Tränare
Lag U09/10
Övergripande målsättning:
Lagets övergripande målsättning är att ha roligt och att det ska kännas kul att komma till träning och
match för både spelare, ledare och föräldrar. Spelarna ska ges möjlighet att utveckla sin
skridskoåkning och hantering av klubba och boll utifrån sina egna färdigheter samt känna en
tillhörighet till laget.
Gruppen:
Vi har en stomme med 16 spelare. 3 st 10:or, 11 st 09:or och 2 st 08:or. Vi har fått in några nya
spelare i gruppen under året vilket täckt upp för några som slutat vilket totalt sett gett en ytterligare till
spelare i laget jämfört med fjolåret. Detta är andra året som lag och utvecklingen och lagkänslan har
infunnit sig till viss del men behövs stärkas ytterligare.
Kort sammanfattning av säsongen:
Inför säsongen satte vi som tränare upp 5 fokus mål att utveckla under säsongen och som skulle
genomsyra träningarna, det innefattade moment som översteg och baklängesåkning, passning och
bollkontroll. Vi tränade en 1,5 timme på lördagsförmiddagarna och skötte även om bandyfiket. På
träningarna var vi mellan 5-12 spelare och 2-3 tränare. Vi deltog i fyra poolspel där vi spelade 5manna med målvakt: Östersund, Söråkerx2 samt vårt eget på Gärdehov. Utöver detta deltog vi på
Coop forum cup i Härnösand.
Det känns som att samtliga spelarna har tagit tydliga kliv framåt och de 5 mål som sattes som fokus
har utvecklats extra mycket. Lagkänslan har infunnit sig och spelarna har kul tillsammans både på
och utanför bandyplanen, det är en inkluderande attityd i laget som gärna välkomnar nya förmågor
med uppmuntrande ord.
På tränarsidan har vi varit 2,5 st men mot senare halvan även fått in en extra tränare. Det har fungerat
bra men vi skulle behöva få in en lagledare/resurs för att handha det administrativa då det skapar en
del frågetecken.
Tankar inför nästa säsong:
Nästa säsong avser vi utöka träningstiden så vi får två träningstillfällen per vecka. Vi skulle gärna vara
minst 20 st i laget så vidare rekrytering tror vi är av vikt för att även långsiktigt kunna ha ett lag på sikt.
Arbetet med att sätta upp några få specifika fokusområden för träningen har gett bra utslag vilket vi
sannolikt kommer att arbeta vidare med nästa år.

Vi behöver hjälp med att bli fler ledare i laget. Det gäller speciellt att få någon som kan hjälpa till med
det administrativa runt utskick och kommunikation med ungdomskommittén. Vi har inte heller någon
uttalad lagledare eller officiell kontaktperson vilket medför otydlighet och gör att information inte alltid
kommer alla till handa på ett smidigt sätt.
Nästa år kommer vi gå in i 7-mannaspel vilket kommer att ställa krav på en större organisation i spelet
vilket vi kommer att få introducera för spelarna. En tydlig spel-ide så spelarna vet hur de ska agera
kan vara en väg framåt för att få alla att dra åt samma håll.
Mats Funning, Robert Olsson, Micke Norberg, Jens Enheim

Lag U05/06
Övergripande målsättning:
Vi ledare jobbar för att barnen ska bli duktiga bandyspelare och utvecklas på alla plan, inte bara
sportsligt. Men framför allt så vill vi att barnen ska trivas och ha rolig både på och utanför isen.
Gruppen:
Truppen består av 21 spelare, 10 st. födda 2005, 10 st. födda 2006 och 1 st. född 2007.
Inför säsongen tappade vi 3 spelare som valde att sluta.
Kort sammanfattning av säsongen:
Försäsong:
Barmarksträning 1 gång /vecka vid några tillfällen. Började redan i juni i första hand för de spelare
som inte har annan sommaridrott.
Isträning i Njurunda
Fysträning med ledare på Friskis & Svettis vid 4 tillfällen
Träningsläger i Rättvik med hela föreningen
Kick off med laget i september: Äventyrsgolf med efterföljande grillning på Bergafjärdens Camping.
Säsong:
Under säsong tränade laget 2-3 pass per vecka.
Andra säsongen med seriespel. Vi spelade i Ungdom B 9- & 11 manna med blandade
resultat. Majoriteten av matcherna spelades 11 manna.
Vi har under säsongen vid några tillfällen förstärkt truppen med spelare från vårt P16-lag och från
Söråker.
Förutom serien deltog vi i Youth Star Cup på Gubbängens IP i Stockholm. Några av våra 06:or har
under säsongen förstärkt 07/08-laget vid poolspel.
Två spelare från 07/08 deltog på några av våra träningar i slutet på säsongen.
Vi avslutade säsongen den 23:e mars med en dag som började med klättring på Sunsdvalls
klättercenter och avslutades med Pizza och SM-finalen i bandy på tv i Selångerrummet på Gärdehov.
Tankar inför nästa säsong:
I dagsläget är det osäkert vilken serie vi kommer spela i och om vi eventuellt kommer samarbeta med
både HAIK och Söråker.
Vår plan är att utöka samarbetet/utbytet mellan lagen både med P16 uppåt och med Lag 07/08 neråt.
Utöver dessa lag har finns även Lag U03/04 samt Lag U07/08

Slutord från styrelsen
Överlag skall vi vara nöjda med den säsong som varit, både sportsligt och ekonomiskt.
Vi har en ekonomi i balans, vårt A-lag genomförde, efter förutsättningar, sitt seriespel väl och
Selånger fortsätter att vara en förening som många trivs att vara en del av.
En utmaning för oss är fortfarande att locka fler barn till föreningen och sporten bandy. Trots att vi
enligt Bandyförbundet är Norrlands största ungdomsförening är vi inte nöjda. Fortfarande är det en
utmaning att behålla barnen inom föreningen/sporten när de kommer upp i tonåren så därför behöver
vi, precis som flera ungdomslag beskriver, fortsätta de samarbeten som redan finns men även söka
nya former av samarbete.
Då föreningen växer blir det trång om utrymme för våra lag. Ett arbete som redan är igång är arbetet
med att försöka få till en klubbstuga intill bandyplanen. Vår förhoppning var att vi skulle ha haft en
egen lokal vid det här laget men av olika anledningar har det inte blivit så. Vi tar nya tag för en egen
klubblokal skulle verkligen vara ett lyft för hela föreningen.
Marknadssidan behöver utvecklas ytterligare, “sporten” behöver förstärkas och arenakommittén
önskar fler engagerade i sin grupp.
Vi har en hel del utmaningar framför oss men vi är på rätt väg!
Glädje, Glöd och Gemenskap skapas inte per automatik, det är något vi skapar tillsammans!
Avslutningsvis vill styrelsen tacka er alla för en fantastisk insats under den gångna säsongen.
Stort tack!
Vi ses under Selånger Marknad!
/Styrelsen

