Verksamhetsberättelse för säsongen 2019/20
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 U16 B Norra.
Samarbetet på seniornivå med HAIK och Ljusdals BK har fortsatt även detta år.
Detta år har varit tuffare ur ett ekonomiskt perspektiv. Fler lag i seriespel än tidigare, en extra resa till
Kalix samt gratis Skridsko- och Bandykul har bidragit till ökade kostnader. Lägg sedan till kostnader
för 2018/19 som hamnade på detta räkenskapsår och vi hamnar på ett minusresultat på 53 372 kr.
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. Nytt för i år var att vi med hjälp av några
samarbetspartners kunde erbjuda gratis Skridsko- och Bandykul. Totalt var 72st barn inskrivna under
säsongen. 28 st av dem var 7 år eller äldre och vi snittade med runt 60-65 barn som faktiskt var på
plats de flesta tillfällena. Nytt fenomen i år var att barn började lite hela tiden under säsongen. Vi hade
nog minst 1 ny inskrivning/lördag under säsongen.
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 femte året i rad ett försäsongsläger i Rättvik för alla lag i föreningen.
Glädje, glöd och gemenskap när det är som bäst!

Organisation 2019/20
Styrelsen har bestått av Øyvind Eriksen (ordförande), Ulf Kristoffersson (kassör), Stefan Rex
(seniorstaben), Mikael Häggqvist, Maria Dahlin (UK), Rickard Johansson (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 finns 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. Fler lag i seriespel ökar våra kostnaderna och
detta kan man se i årets bokslut. Tyvärr backar vi ekonomiskt med ca 90 000 kr detta år. Styrelsen
har redan påbörjat arbetet med att se vad som kan göras annorlunda inför kommande säsong.
Tyvärr kunde vi inte genomföra Sundsvall Bandy-cup (SBC), få anmälda lag samt ett ihärdigt
regnande gjorde att cupen ersattes av några träningsmatcher. Därför uteblev den ekonomiska effekt
vi hade hoppats att SBC skulle medföra.

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. Organisationen kring vår seniorverksamhet har
utvecklats till att idag bestå av en så kallad Seniorstab innehållande ett tiotal ledare. Mats Panzar har
fungerat som spindeln i nätet.
Efter önskemål från UK har vi detta år haft Ungdomskommittén representerade i styrelsearbetet vilket
vi upplevt mycket positivt. Detta har vi för avsikt att fortsätta med.
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. Vi
känner fortfarande att det finns stort utvecklingspotential inom detta område.
Sponsorintäkterna ökade under denna säsong men vi tror att det finns stora möjligheter att hitta fler
samarbetspartners som vill samarbeta med vår förening.

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. Under
våren har en intressent aviserat intresse att finansiera en hallösning, under förutsättning att man med
kommunen kan komma överen som ett långsiktigt hyresavtal. Stefan Rex har påbörjat arbetet med att
ta fram en kostnadskalkyl och är den från föreningen som fortsätter att hålla kontakten med
representanter inom kommunen.

Kommittéerna verksamhetsberättelse
Arenakommitténs verksamhetsberättelse
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.
Nytt för i år var att testa gratis entré vilket lett till ökad försäljning i bandyfiket. Trots gratis entré har vi
sammantaget gått plus med nästan tio tusen kronor bara i bandyfiket.
Kioskförsäljningen har nästan uteslutande skett bakom läktaren.
Øyvind Eriksen och Andreas Ljungström har delat på speakersysslan.
Matchsekretariatet har främst skötts av Minna Åberg-Talso samt Erica Flinkfelt. Peter Zacco har
funnits med i bakgrunden som stöd.
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.
Stort fokus har legat på att hitta samarbetspartners som vill vara med och möjliggöra gratis Skridskooch Bandykul.
Vi behöver bli fler engagerade säljare inom Marknadskommittén. Kostnaderna ökar och vi behöver
öka våra intäkter. Detta får bli ett av styrelsens fokusområden tidigt i höst.

Seniorstabens verksamhetsberättelse
Föreningen tog ett nytt grepp runt a-lagets verksamhet inför säsongen 19/20. Inför säsongen bildades
en större grupp av ledare med Selånger hjärta som tillsammans hjälpte till med träning och
matchning. Mats Pantzar var sammankallande i gruppen och gruppen träffades varannan vecka
under säsongen för att planera och fördela arbetet.
Efter säsongen gjordes en utvärdering som gav en positiv känsla att fortsätta på inslagen väg.
Resultatmässigt var säsongen bra men med känslan att det kunde med lite tur gått ännu bättre.
Seniorstaben har valt att inför säsongen 20/21 jobba mycket med klubbens spelidé och
förhållningssätt inom gruppen.
Tillsammans med nya spelare och ledare från P16 laget ser vi framtiden med stort intresse.

Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse
Skridskokul
Nytt för säsongen 2019/20 var att erbjuda gratis Skridsko- och Bandykul. Information på olika språk
skickades ut till flera grundskolor. Det var 72 inskrivna barn i Skridskokul och detta är en ökning med
55 % jämfört med föregående säsong då 47 barn var inskrivna i Skridskokul! Liksom tidigare år
delades barnen in i två grupper om ca 30 barn i varje grupp. 60-65 barn deltog vid de flesta tillfällena.
Mats Johansson och Jonas Christiansson 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.
Skridskoskolan avslutades med diplomutdelning.
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 2019/2020 var det cirka 20 inskrivna barn och 10-15 st. på isen vid varje
träningstillfälle. Andreas Ljungström har tillsammans med spelare från vårt P16-lag haft
huvudansvaret för träningarna. Även spelare från seniortruppen och övriga ungdomsledare har hjälpt
till på vissa träningar.
Kort sammanfattning av säsongen: Under säsong tränade gruppen 1 pass per vecka. Vi har även
deltagit i 3-mannaspel på poolspel i Söråker och på Gärdehov.
Avslutade säsongen med diplomutdelning
Inför nästa säsong:
UK kommer under sommaren utvärdera och försöka utveckla hur vi kan marknadsföra Bandykul och
locka fler deltagare.
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.
Även denna säsong har vi lagt mer tid på skotträning. De äldre tjejerna har i större utsträckning känt
på bandyövningar.
Gruppen:
Gruppen består av 20 tjejer födda mellan 2005-2010.
Gruppen har delats in i två mindre grupper efter kunskap och under träningar har vi för det mesta 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:

● De flesta av tjejerna deltog på Rättvikslägret.
● Vi hade också ett antal barmarksträningar på hösten med bra uppslutning. Ledare var Hanna
Magnusson.

● Några rinkpass delades med P09-10.
● Vi var iväg på Aroscupen i Västerås i början på november. Vi var enda tjejlaget som deltog i
cupen, således också bästa! ;-) Tjejerna hade kul tillsammans och allt funkade bra med
arrangemang och att tjejerna var tillsammans.
Under säsong:

● Tränade laget två gemensamma pass per vecka. Alltid bra närvaro och i princip alla på plats
på torsdagsträningarna.

● Vi fortsatte med tekniktisdagarna. Ca 10 st. var där i snitt. Lite missnöje bland tjejerna från
början då vissa övningar var dåligt anpassade för deras kunskapsnivå. Detta förbättrades
efter snacka med alla ledarna.

●
●
●
●
●

Deltog på poolspel i Söråker, Umeå, Härnösand och Sundsvall
Även detta år deltog vi på Coop forum cup i Härnösand.
Fortsatt succé med fikat efter torsdagsträningarna! Bygger laganda!
Sista träningen för säsongen bestod av föräldra – barnmatch. Vinst för tjejerna!
Efter föräldramatchen bjöds tjejerna och ledarna på pizza.

● Under vintern har 4 av tjejerna spelat i U13-serien tillsammans med P07/08. Här har de fått
stor utveckling. De sista matcherna fick även 3 yngre tjejer prova på och alla gjorde bra ifrån
sig och tyckte det var roligt.

● De äldsta tjejerna fick även vara med några matcher i U14.
● Felicia Norberg och Märta Castenäs som är de äldsta tjejerna, födda 05. Har varit på
uttagningsläger i Söderhamn. Märta fick sedan åka på Elitläger i Uppsala.
Båda tjejerna blev uttagna till Distrikt Nords lag som gick hela vägen till final i Örebro i början
på mars. En stor upplevelse för tjejerna som blivit peppade att satsa vidare.
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. Eventuellt Frida cup i Vänersborg.
Mer samarbete med Söråkers tjejlag.

Vi behöver hjälp med att:

● målvaktstränare.

Ett önskemål från oss är att:

● bli fler tjejer. Vi tänker oss ett riktat utskick inför nästa säsong.
● Fler istider på rink i oktober så att vi kommer igång tidigare.
/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, hantering av klubba och boll samt en förståelse för ”spelet bandy” utifrån sina egna
färdigheter samt känna en tillhörighet till laget.
Gruppen:
Vi har under säsongen haft 29 spelare aktiva där en liten övervikt varit från U09/10 laget, de ny i laget
har tillkommit från bandykul och erbjudits plats då underlaget för ett eget lag varit tunt, speciellt i
början av säsongen. Vi är nu 5 tränare varav en också tagit lagledarrollen. Guppen har präglats av
stor acceptans och glädje. Vi har varit aktiv i spelformen 3-, 5- och 7-mannaspel där spelarna fått
känna av var de känner sig mest bekväm. Kunskapsmässigt är spridningen stor, som man kan
förvänta sig med det åldersspann som finns. Utvecklingen har varit tydligast i den yngre grupperingen
där klara framsteg skett, kanske med de äldre som sporre?
Kort sammanfattning av säsongen:
Säsongen som helhet har bjudit på en hel del utmaning i både varierande väder som spelarutveckling.
Genom att U11/12 var en så pass liten grupp erbjöds de träna inom ramen för U09/10. Positivt i
termer av att vi fått en större grupp där sammanhållning och acceptans varit stor, negativt att
spridningen i utvecklingsnivå varit väldigt stor, allt från att lära sig driva boll framåt till att få en inblick
och förståelse för spelsystem och speluppbyggnad. Vi har haft lag aktiva i 3-, 5- och 7-mannaspel
vilket ibland varit utmanande att få ihop ledare. Men med god hjälp av föräldrar och samarbete med
tjejlaget har det fungerat bra och upplevelsen från barn/ungdomshåll varit positiv.
Vår initiala tanke med att arbeta mer med förståelsen för spelet och speluppbyggnad har fått stå
tillbaka en del för att kunna möta hela gruppen. Positivt är att vi som ledare har utmanats och lyckats
få till en struktur där vi kan variera övningar till en större grad för att möta individen på just den nivå
den befinner sig. Detta har gett god utveckling hos många av barnen/ungdomarna.
Vi har nu fått till en stabil tränarstab genom att ytterligare tränare tillkommit. Lagledarrollen har axlats
av en av tränarna som givit tydlighet gentemot föreningen och i kontakt med andra lag. Vi har också
fått representant i ungdomskommittén vilket är positivt.
Vi har haft 2 träningstillfällen per vecka, 1 timme och 15 min på lördagar samt 1 timme på tisdagar.
Tyvärr har många lördagar gått bort pga poolspel eller andra orsaker. En nyhet för säsongen är att vi
också introducerat ”lagfika” vilket skett under några tillfällen i direkt anknytning till träning. Syftet är att
stärka gruppsamhörigheten samt ges en möjlighet att också prata bandy och inte bara utöva detta. Vi
har deltagit på 1 sammandrag innan juluppehållet samt 3 sammandrag efter juluppehållet. Till skillnad
från förra året deltog vi också i sammandraget i Umeå. Tyvärr ställdes Coop Forum cup samt en del
sammandrag in pga regn och milt väder som gjorde planerna ospelbara. Vi kan konstatera att antalet
sammandrag/cuper blivit färre än planerat på grund av vinterns vädersituation.
Tankar inför nästa säsong:
För att kunna möta de ökade kraven från vår ursprungliga stomme, U09/10, kommer vi nästa år
återgå till att endast arbeta med denna grupp ungdomar. Vårt fokus kommer vara spel på
7-mannaspel och att gå från att arbeta individuellt för att istället arbeta mer och mer tillsammans, som
ett lag. Vidare önskar vi arbeta in en tydlig spelidé om hur vi som lag vill spela där alla fyller en viktig
funktion. För att nå dit behövs också en fortsatt utveckling på individuella färdigheter.

Vi ser att nästa säsong kommer vi behöva 2-3 träningstillfällen per vecka. Vi önskar också komma
igång tidigare på säsongen genom fler inomhustider innan isen på Gärde är redo. Vi skulle gärna få in
några nya spelare för att långsiktigt kunna behålla laget. Vi önskar utveckla de tankar vi haft att
fokusera på specifika moment under någon vecka för att sedan gå över till nästa moment, på så sätt
kunna få förståelse för vad vi gör och repetera in färdigheterna på bästa sätt. Vi önskar också att vi
startar upp med lite barmarksträning en liten stund innan isträningen drar igång. Dels för lagkänslan,
dels för att stärka upp koordination och andra färdigheter.
Mats Funning, Robert Olsson, Micke Norberg, Jens Enheim, Mikael Åsén

Lag U07/08
Gruppen:
Vi har cirka 20 st spelare i laget med absolut övervägande delen födda -07.
Kort sammanfattning av säsongen:
Träning:
Efter en traditionell kick-off i Rättvik genomförde vi några träningar i hockey hallarna på Gärdehov i
väntan på riktig is utomhus.
Under säsong har vi haft tre träningar per vecka på is, även om en av tiderna relativt ofta fallit bort på
grund av egna seriematcher eller andra evenemang på isen. En träning i veckan har varit gemensam
med 06-orna för att skapa förutsättningar för att spelare ska kunna hoppa in i bägge lagen. Vi har
även tränat tillsammans med de äldre spelarna ur tjejlaget då vi haft ett gemensamt lag i U13-serien.
Matcher:
Första säsongen i seriespel. Vi spelade under säsongen i U13-serien tillsammans med i huvudsak
fyra st spelare ur tjejlaget. Motståndet i den här serien var av helt annan kaliber jämfört med de
poolspel vi deltagit i tidigare säsonger. Lagspelet har utvecklats rejält och vi kunde bjuda på ett
mycket bättre motstånd mot slutet av säsongen.
Tankar inför nästa säsong:
Samarbetet med tjejlaget fortsätter och vi anmäler ett lag till U14-serien till nästa säsong.
Vi saknar någon form av administrativ resurs eller lagledare för laget. I och med seriespelet så har
den administrativa bördan på tränarna ökat och vi kommer inför nästa säsong söka mer stöd bland
övriga föräldrar.
Något vi saknat under säsongen har varit någon form av målvaktsträning. Då vi ledare i laget inte har
någon erfarenhet av målvaktsspel eller –träning så skulle vi önska att föreningen tog ett samlat grepp.
Ett förslag kan vara att genomföra en gemensam träning under uppstartslägret i Rättvik under ledning
av en målvaktstränare. Varje lag kan delta med några intresserade spelare samt tränare. Det här
skulle både öka motivationen för våra spelare som står i mål samt ge oss tränare verktyg att fortsätta
träningen på hemmaplan.

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 18 spelare, 8 st. födda 2005, 9 st. födda 2006 och 1 st. född 2007.
Inför säsongen tappade vi 2 spelare som valde att sluta.

Kort sammanfattning av säsongen:
Försäsong:

●
●
●
●

Barmarksträning 1 gång / vecka från och med september
Isträning vid 2-3 tillfällen på Gärdehov.
Träningsläger / Kick off i Rättvik med hela föreningen
Kick off där vi spelade padel och åt lunch tillsammans.

Säsong:
Under säsong tränade laget 3 pass per vecka. Två dagar som 05/06 och en dag delade vi upp oss
och tränade tillsammans med antingen 03/04 eller 07/08 beroende på nivå.
Vi spelade främst i serien U14 men flertalet av våra spelare har under säsongen förstärkt 03/04 i
P16-serien. Några 06:or har även spelat enstaka matcher med 07/08 i U13-serien.
Förutom serien deltog vi i cupen Lilla Allsvenskan i Falun och planen var att vi skulle arrangerat
Sundsvalls Bancycup på Gärdehov i februari men det blev inställd på grund av för få anmälda lag.
Säsongen avslutades med två träningsmatcher mot Östersund BS damlag.
Tankar inför nästa säsong:
Nästa säsong har vi anmält ett lag till serien P16B där stommen kommer vara 05/06 med förstärkning
både från våra 04:or, tjejlaget och 07/08.
Vi hoppas att arbetet med röda tråden som påbörjats kommer utvecklas och arbetas med mer nästa
säsong.
Vi efterlyser även mer organiserad målvaktsträning med stöd från seniortruppen.

Lag U03/04
Övergripande målsättning:
Lagets övergripande målsättning kan sammanfattas i följande punkter:
Glädje - vi har kul på och utanför bandyplanen.
Gemenskap - vi är ett lag som ger varandra positiv feedback samt hjälper
och stöttar varandra när det känns tungt.
Delaktighet - alla ska få vara med oberoende av den enskildes individuella
nivå.
Beteende - vi lär oss vara bra kompisar och hur vi uppträder mot varandra
och andra.
Utveckling:
Med fler och bättre träningar ska vi utvecklas och bli "mer seniora" i vårt spel och fysik.
Gruppen:
Totalt består laget av sju spelare födda 2004 och en spelare född 2003. Vi har under säsongen
samarbetat med i första hand SIF och deras två spelare som har tränat och spelat med oss hela
säsongen.
Även ett samarbete med HAIK har genomförts där vi har lånat ut spelare till alla deras P16-matcher.
Även ett gott samarbete med SSK 05/06 har bidragit till att vi har kunna ha ett lag P16.
Sammanfattning av säsongen:
Försäsong (augusti – oktober)
Barmarksträning två gånger i veckan, samarbetat med Sundsvalls slalomklubb där vi fick delta på

deras träningar.
Övernattning och lagbygge på Selånger Herrgård.
Barmarksträning två gånger (ibland tre) och en isträning i veckan under
september och oktober. Isträningarna blev förlagda till ishallar på Gärde.
Träningsläger i Rättvik med hela SSK i slutet av oktober.
Säsong (november – mars)
Vi tränade fyra pass i veckan samt ett fyspass, spelarna har getts möjlighet att träna extra med
A-laget vilket har varit fantastiskt óch vad vi vet unikt i Bandysverige.
Vi deltog på två cuper:
 KOSA-natta i Örebro, november. En mycket rolig cup där vi fick ett utmanande spelschema med ca
6h vila mellan varje match, dygnet runt.
 Åtvidaberg Bandycup, februari. Tåg och buss, gick över förväntan att åka ner med dessa
transportsätt.
Vi spelade seriespel i U16 B Norra, totalt 14 matcher. Slutade på andra plats en poäng efter
Sandviken.
Vi avslutade säsongen med en heldag på Gärdehov med paintball, grillning och bastu.
Tankar inför nästa säsong:
Nästa säsong avser vi att delta i seniortruppen med de spelare som är hemma och spela P16 på
dispens.
Hela fyra spelare från vårt lag kommer gå vidare till bandygym i Ljusdal (+2st 03 i fjol). 4 Spelare blir
kvar i Sundsvall.
Vi ledare är mycket stolta över att hela åtta (+2 03or) spelare är kvar i vårat lag efter alla dessa år
tillsammans.

Slutord från styrelsen
Överlag skall vi vara nöjda med den säsong som varit. Föreningen växer men i samma takt som vi blir
fler lag ökar våra kostnader. Vi har fortfarande en ekonomi i balans men årets Corona-pandemi har
fått oss att inse att vi i framtiden måste arbeta för en buffert på vad vi räknar med som intäkt från
marknaden, ca: 250 000 kr.
Våra ungdomslag fortsätter att ta stora framsteg. Extra kul att vårt P16-lag fick avsluta sin tid
tillsammans med en fin andraplats i sin serie!
A-laget slutade på en fjärde plats och försäsongen under våren lovar gott inför framtiden!
Selånger SK Bandy 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. Satsningen
med gratis Bandy- och Skridskokul har slagit väl ut!
Trots att vi enligt Bandyförbundet är en av Norrlands största ungdomsföreningar 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. Vi är nu lovade att från och med hösten få
full tillgång till Selångerrummet och där få möjligheten att “bo in oss” med allt vad det innebär. Det
finns en hel del foton och pokaler som ligger i vindsförvaring och som säkert kan få en bra plats i vår
nya föreningslokal.

Ungdomskommittén fortsätter att göra ett fantastiskt jobb med våra ungdomslag och vår relativt färska
organisation runt våra seniorer, Seniorstaben, utvecklas hela tiden och har verkligen blivit en succé!
Marknadssidan behöver utvecklas ytterligare 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!
I skrivande stund är årets marknad på grund av corona pandemin ett stort frågetecken men vi väljer
ändå att avsluta på samma sätt som tidigare år: Vi ses under Selånger Marknad!
/Styrelsen

