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Vi i styrelsen var tidigt överens 
om att vi inte skulle låta verk-
samheten gå i stå och låta 
hopplöshetens klor gripa tag i 
oss, samtidigt som vi varit mycket 
lyhörda för Folkhälsomyndighet-
ens regler och signaler.

En stor eloge till er som varit 
anpassningsbara till flyttning 
av seriestarter och matcher, till 
inställda läger och serier, nya 
tävlingsbestämmelser och inte 
minst till att hitta nya träningsfor-
mer, kul och viktiga inslag som till 
exempel #tovatricket. Det har inte 
ropats på någon varg i onödan. 
Ni har varit beundransvärda!  
Tack till alla för er uthållighet!

Klarat oss bra 
Sett till vad som genomförts har vi inom bandyn 
klarat oss bra i förhållande till många andra 
idrotter. Bandyledarna (och spelarna) i vår sport 
är kända för att vara både uthålliga, kunniga  
och flexibla. 

När vi startar upp nästa säsong behöver ung-
doms- och breddverksamheten både detta och lite 
till. Därför har vi under våren genomfört ett antal 
digitala så kallade kickstartsmöten för ledare och 
föreningsaktiva där fokus legat på bland annat 
barn- och ungdomsverksamheten, nya spelformer 
samt framtida utbildningar. Deltagandet har varit 
stort och erfarenheterna från pandemin är att vi 
genom enkla och snabba digitala möten kan nå ut 
både brett och till riktade målgrupper. 

Vi har nu också ett kansli på plats i Vänersborg 
där samtliga tjänster i den tänkta besättningen är 
i gång eller på gång in i sina roller. Nu återstår att 
kryssa sig fram för att leverera det bandysverige 
förväntar sig. Det är viktigt att vi håller en bra 
grundkurs men att vi parerar för de vindskiften som 
kommer längs vägen.

Realisera önskningar
Med säsongen 2020/21 bakom oss finns det  
en rad önskningar som vi hoppas skall realiseras 
nästa säsong:

• Fullskalig ungdomsverksamhet.

 • Fortsatt positiv utveckling  
 av flick- och dambandy.
 • Spel och träningar  
 för seniorer, dam och herr,  
 i våra breddserier.
 • Inspirationsdagar och  
 läger för våra ungdomar.
 • Utbildningar.
 • Det händelserika spelet  
 utvecklas ytterligare.
 • Publik på våra matcher.

Fler får tillgång till is
Ett annat spår som alltid är lika 
vitalt är tillgången på is. Efter 
Edsbyns pionjärarbete har 
vi under 2000-talet fått upp- 
leva en utveckling där vi inom 
kort har 25 hallar. Det är fan 

 tastiskt! Det är dags att det 
fattas beslut om att vi i våra högsta serier skall 
införa inomhusspel från och med säsongen  
2024 – 2025! 

Lika viktigt är att vi får till nya, mindre isytor i 
bostadsområden likt den succé som Öjaby IS, 
utanför Växjö, lyckats med. Det ger näring till vår 
barn- och ungdomsverksamhet.

Föredömlig förnyare i sportens värld
Bandysverige äger betydligt större kvalitéer och 
innehåll än vad både vi själva och ibland vår 
omvärld ger uttryck för. Vår säsongsinnovation 
med det digitala landslaget, Inspirationslandsla-
get, är ett bevis på detta. 

Vi har starka föreningar med ett ledarengage-
mang som i många stycken saknar motsvarighet. 
Via genomförda åtgärder och de som väntar  
runt hörnet kan vi tillåtas att ha optimism och 
att tuffa till oss i den idrottsliga och samhäl- 
leliga konkurrensen. 

Pandemin har lärt oss att det finns nya sätt att 
träffas och utvecklas, nya metoder som passar 
den yngre generationen av ledare som knackar 
på och som vi skall öppna famn och dörrar för.  
Framtiden är vår!

Per-Anders Gustafsson
ORDFÖRANDE SVENSKA BANDYFÖRBUNDET

Bättre än vi tror
I slutet av förra säsongen fick vi en föraning om vad en pandemi  

kan innebära när det kommer till förändringar och anpassningar.  
Det var dock bara en liten lätt morgonbris i jämförelse med vad  

pandemin har inneburit för oss den här säsongen. 

“Bandysverige äger betydligt 
större kvalitéer och innehåll än 
vad både vi själva och ibland 
vår omvärld ger uttryck för.” 
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Då flera medarbetare från det tidigare kansliet valt 
att inte följa med till Vänersborg, inleddes en intensiv 
period, där vi tillsammans med rekryteringsfirman 
ByHart startade upp en omfattande rekryteringspro-
cess. Fem nya tjänster skulle tillsättas. 

Efter månader av samtal, intervjuer och utvärde-
ring är vi nu i mål med samtliga tjänster. Vi välkom-
nar Jonas Andersson, Therése Eriksson, Pierre Roos,  
Alexander Mayborn och Anna-Karin Larsson in i det 
nya kansliteamet! Dessa kommer ansvara för, i tur och 
ordning, Ekonomi, Information och Kommunikation, 
Bandyambassadör Förening, Barn och Ungdom- 
Utbildning samt Tävlingsansvarig.

Bekantingen Lasse Wennerholm finns fortsatt kvar 
inom Föreningsutveckling, och fortsätter med rutine-
rad hand att hjälpa våra föreningar att bli starkare. 
Michael Eriksson kommer att fortsätta sin tjänst till 
och med den sista juni innan Anna-Karin Larsson tar 
över som Tävlingsansvarig den 1 juli.

Således kommer det, när organisationen är satt, 
vara nya personer på 6 av 7 tjänster på kansliet. 

Vårt stora mål, och vår vision, är att jobba långsik-
tigt, strukturerat och med en stor tydlighet i allt vi gör 
från nu och framåt. Vi vill sätta bra rutiner på kans-
liet och vara noga med att kvalitetssäkra allt vi gör.  
Det är viktigt att våra åtgärder håller högsta kvali-
tét, att vi har en röd tråd och en tydlig struktur. I allt  

från utbildningar till föreningsutveckling och barn och 
ungdom. Vi kommer att jobba hårt för att skapa rätt 
förutsättningar för våra föreningar, våra utövare och 
svensk bandy i stort, för att kunna bli starkare och 
växa på ett så bra sätt som möjligt.

Starten har naturligtvis varit väldigt intensiv, då vi 
kommit in som nya mitt i brinnande pandemi. Samt-
liga medarbetare har kastats rakt in i hetluften och 
startsträckan har varit väldigt kort. Jag skickar en stor 
eloge till samtliga för hur den första tiden har hante-
rats! Vi, alla tjänstemän på kansliet, ser detta som en 
nystart, och vi kommer jobba tätt tillsammans, hjälpas 
åt och se till att det vi gör nu under den första tiden 
skapar en bra plattform för svensk bandy långsiktigt.

Svenska Bandyförbundet vill passa på att tacka de 
tidigare medarbetarna Kjell Edberg, Carina Edström, 
Johan Eriksson och Erik Jonsson för det fantastiska 
arbete ni gjort. Ni har varit bra ambassadörer för 
bandyn under en lång tid. 

När vi, förhoppningsvis inom kort, når en viss nor-
malitet igen, är du välkommen till oss på kansliet i 
Vänerparken i Vänersborg. Dörren står alltid öppen 
för dig som vill kika förbi och prata bandy!

Pär Gustafsson
GENERALSEKRETERARE 
SVENSKA BANDYFÖRBUNDET

Nya kansliet 
- vision och medarbetare

Under hösten 2020 gick flyttlasset för Svenska Bandyförbundet  
från Stockholm till Vänersborg, och den 1 januari 2021 var vi  

på plats i vårt nya kansli på Vänerparken 13.

Under den unika bandysäsongen 2020 – 2021 insåg 
landslagskommittén att det behövdes beredskap för 
att tidigt komma ur startgroparna med aktiviteter, 
utan att samtidigt överträda Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Därför var, när säsongen 2020 
– 2021 inleddes, hela 216 spelare nominerade i sju 
träningstrupper kopplade till de olika landslagen, det 
vill säga damer, herrar, U-21, P-19, F-17, P-17 och P-16. 
Det betyder att 43 läger, träffar, landskamper samt 
mästerskap var inplanerade. 

Dessvärre fick allt ställas in. Så även två samman-
dragningar nu under pågående säsong.

Talanglandslaget är aktivt
Till de aktiviteter som dock har genomförts hör 

Talanglandslaget, som är ett initiativ och utveck-
lingscentra för landets största talanger inom bandy. 
Talanglandslaget startades av före detta förbunds-
kapten Rolf Käck och i förra omgången fanns två 
av SM-finalens giganter med – Martin Karlsson och  
Joel Broberg. 

I årets upplaga finns en ny grupp 16 – 20 åringar 
med och utgör en grupp om 26 spelare, med nitton-
åringarna Tilda Ström och Jesper Granqvist som de 
mest etablerade. Tidigare har även spelare som Per 
Hellmyrs och Johan Esplund varit med. 

Under maj månad 2021 är deltagarna igång 
med labbtester, kostrådgivning och mental träning. 
Att stödja träning ihop med klubbtränaren är också  
ett inslag. Räknar man med de 216 uttagna spelarna 
i träningstrupperna, 26 spelarna i Talanglandslaget 
samt de minst 322 spelarna som tillhör det digitala 
initiativet Inspirationslandslaget är vi uppe i 564 
spelare som landslagskommittén haft kontakt med. 
En imponerande siffra! Tänk om vi också kommande 
säsong kan ta steget från teori till praktik.

Internationella mästerskap
Landslagskommitténs ambition har under lång tid 
varit att möjliggöra så att flick- och damspelare 
skall få internationella mål att längta efter och satsa 
mot. Jämställdhet är en självklarhet att jobba för 
och har vi lyckats att uppnå det med spelarersätt-
ningarna så måste det gå även när det kommer till  
internationellt spel.

En knäckfråga är dock hur mästerskap skall finan-
sieras i framtiden. Vi vet att Ryssland anser att F-17 
VM skall spelas varje år! De stödjer också ett F-21/23 
mästerskap säsongen 2022 – 2023. Ryssland är även 
beredda att vara värd för det första mästerskapet, 
vilket vi emotser med stor glädje. Men både Finland 
och Norge brottas med en ekonomi som inte riktigt 
räcker till för att fullt ut stötta damernas internationella 
utveckling. Landslagskommittén anser att det Inter- 
nationella Bandyförbundet, FIB, snart behöver sluta 
att sponsra B-VM och i stället stötta upp mästerskaps-
spel i A-gruppen. Alternativt göra ett genomarbetat 
program för att bandyn skall bli OS-sport.

Arrangemangsansvar
Att genomföra och arrangera ett internationellt 
mästerskap kräver dock sina kompetenser. Tack till 
er klubbar som under åren ställt upp! Kommande 
säsong stundar tre VM på hemmaplan, F-17 i Lid- 
köping i december, dam-VM i Stockholm och P19-VM 
i Katrineholm i januari 2022.

Ser vi till kommande års internationella kalender 
så är det en snedfördelning mellan arrangerande 
nationer vid de stora kommande mästerskapen.  
Sverige och Ryssland står för övervägande flest 
arrangemang. Norge arrangerade sitt senaste 
herr-VM år 1993 och Finland sitt senaste 2001. På dam-
sidan har det varierat något mera. I internationella 
möten på ungdomssidan ansvarar Ryssland för två av  
tre mästerskap.

Träningsstatusen kartlagd
Under fem års tid har det genomförts tester på spe-
lare ur alla bandyns landslag, ner till åldrarna 14 – 16 
år, för att kartlägga den fysiska statusen. En kartlägg-
ning som sammanlagt omfattat omkring 300 – 400 
tester. Testerna visar att bandyspelare är ganska 
väl tränade för att möta de krav som bandyn ställer 
på sina aktiva avseende styrka, snabbhet och det 
idrottsspecifika, menar Agne Bergvall, fysansvarig på  
Svenska Bandyförbundet.

– Över tid tappas det dock mer och mer i grund-
kondition. Vilket är en spegling av samhällsutveck-
lingen, säger Agne Bergvall.

Johan Svedbom, som kontinuerligt utför statistiska 
sammanställningar för Svenska Bandyförbundet, 
har dessutom samlat in och sammanställt statis-
tik kring hur många spelare, 19 år och yngre, som 
släpptes fram i de lag som sammanlagt spelade 411 
seriebandy-matcher i vintras (182 matcher från elit-
serien herr, 68 matcher från elitserien dam och 161 
från allsvenskan herr). Det visade sig att Vetlanda 
BK gjorde den största ungdomssatsningen sett ur  
detta perspektiv. 
Vetlanda BK: 7 spelare, 83 matcher och 12 mål.  
På andra plats kommer Västerås SK: 5 spelare,  
77 matcher och 6 mål
Skirö AIK: 21 spelare, 252 matcher och 36 mål följt  
av KS Bandy: 16 spelare,196 matcher och 19 mål
Nässjö IF: 14 spelare, 172 matcher och 36 mål. 
Västanfors IF kommer närmast därefter med  
10 spelare,146 matcher och 25 mål.
Klubbarnas ungdomsverksamhet är och förblir vår 
sports framtid, och då ungdomsverksamheten varit 
mycket begränsad denna speciella säsong är det 
vårt sätt att betona värdet av satsningen på talanger. 
Vår uppgift i landslagskommittén är att ge de största 
talangerna en internationell touch.

Anders Bergström 
ORDFÖRANDE I LANDSLAGSKOMMITTÉN

Landslagskommittén  
summerar

Foto: TTELA
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MARKNADSKOMMITTÉN

Ny sponsorstrategi ska ta  
svensk bandy in i framtiden
Marknadskommittén främsta uppgift är att stötta Svenska Bandyförbundet i dess  
långsiktiga målsättning - fler som spelar bandy och fler som spelar längre genom  
att skapa ekonomiska försättningar, göra bandyn mer synlig, med fokus på digitala  
medier, och mer relevant i ett modernt samhälle. Marknadskommittén jobbar efter  
ett styrdokument som är en del av Svenska Bandyförbundets långsiktiga plan där  
en viktig del är att hitta sponsorer som stöttar svensk bandy.

Efter förbundsmötet 2020 gjorde 
marknadskommittém en omstart 
med en ny konstellation. I kommit-
ten ingår nu Jesper Kärrbrink, som 
är sammankallande, och Oscar 
Chröisty från förbundsstyrelsen. 
Per Selin, Föreningen Svensk Elit-
bandy, Fredrik Edholm, Allsvenska 
Serieföreningen samt två externa 
ledamöter. Dessa är Ann Freu-
denthal, tidigare Marknadschef 
på Arla och Martin Källholm, kom-
munikationsexpert och strateg. 
Under året tillkom även Pär Gus-
tafsson, generalsekreterare, och 
Therése Eriksson, Informations- 
och kommunikationsansvarig på 
Svenska Bandyförbundet. 

Marknadskommittén har gen- 
omfört fem kommittémöten under 
perioden juni 2020 och april 2021 
samt ett flertal arbetsmöten per 
månad, speciellt under säsong.

Målet under det gånga året var 
att, mitt i pandemin, ta fram en 
lista och plocka ut 10–15 potentiella 
sponsorer från olika branscher för 
att testa konceptet och se om vi 
ligger rätt. 

Det vi lärde oss av den övningen 
är att bandyn absolut har en plats 
även bland större sponsorer. Men 
vi insåg också att det behöver 
göras vissa justeringar innan vi tar 
arbetet vidare. 

Vi såg till exempel att vår gra-
fiska profil inte ligger i linje med 
vad vi försöker vara; en sport med 
ett starkt fäste i historien men 
med en rejäl fart in i framtiden, 
vilket även innefattar förbundets 
nuvarande webbplats. Vi behöver 
dessutom ta fram en mer tydlig 
digitaliseringsstrategi. Vi behöver 
också hitta ett sätt att paketera 
bandyn som helhetskoncept, det 
vill säga inkludera de rättigheter 
som Elitserien och Allsvenskan 
kontrollerar. Vi märkte också att 

den kostnadsnivå vi indikerade 
låg för lågt och att vi kan ha mer 
självförtroende. 

Men viktigast av allt var insikten 
om att svensk bandy inte har var-
ken den tid eller den kompetens 
som krävs för att driva det lång-
siktiga försäljningsarbetet med 
att kontakta och träffa hundratals 
företag för att hitta rätt sponsorer. 
För att lösa det senare har förbun-
det ingått avtal med ComRegia AB 
som försäljningspartner. Avtalet 
med ComRegia AB är ett rent pro-
visionsavtal (22,5%) och således 
riskfritt för förbundet. Avtalet kom-
mer också med en break clause 
om ComRegia AB inte uppfyller de 
mål förbundet satt upp. 

Tillsammans med ComRegia 
AB jobbar vi nu med att finjustera 
erbjudandet och vår sponsorstra-
tegi parallellt med att ta fram en 
lista med sponsorkandidater som 
passar Svenska Bandyförbundets 
strategi och värdegrund. För 
dagens sponsorer handlar det inte 
i första hand om att få en logga 
på en tröja, hjälm eller sargkant 
utan om hur svensk bandy, som 
en intressant sport, kan skapa 
möjligheter för sponsorerna att 
direkt nå nya kunder, att på ett 
effektivt sätt sprida vad de står för 
och att öka sin digitala närvaro i  
rätt målgrupp.

Under den här säsongen har 
marknadskommittén jobbat  
med och genomfört följande:

• Utarbetat och lanserat 
bandyns värdegrunder  
via en film på hemsidan.

• Arbetat fram en ny 
sponsorstrategi. 
Sponsorstrategin är det 
område vi lagt mest fokus på 
under årets kommittémöten 
då bristen huvudsponsorer 
hotar många av de 

framtidsprojekt vi planerar 
för att lyfta bandyn. Vi 
har tagit fram en helt ny 
sponsor-presentation under 
devisen ”Vill du spela med 
oss” som bygger på att de 
tillgångar vi främst lyfter fram 
är vår fantastiska barn- och 
ungdomsbandy där ett 
flerårigt arbete från barn- 
och ungdomskommittén och 
kansliet skapat en produkt 
som vi kan paketera. Detta 
följs naturligtvis upp med 
vår elitbandy på dam- och 
herrsidan via Allsvenskan, 
Elitserien och våra landslag. 
Till presentationen tog vi 
också hjälp från Rydén 
Communication med att 
kalibrera värdet på våra 
rättigheter. Vad är Skridskokul, 
Bandykul, våra landslag och 
Bandyfinalerna värda?

• Arbetat fram en ny och 
modern grafisk profil för 
Svenska Bandyförbundet 
inklusive en modernisering  
av förbundets logotyp.  
Detta arbete leds av  
Therése Eriksson.

• Tagit fram en ny hemsida som 
under årets ska ersätta den 
befintliga. Detta arbete leds  
av Therése Eriksson.

• Lanserat Förbundspodden 
som ett sätt att öka 
transparensen kring förbundet 
och kansliet. Avsnitt 4 är 
i skrivande stund under 
planering.

• Varit delaktiga i rekrytering  
och kommunikation av 
personal till kansliet.

• Tillsammans med Föreningen 
Svensk Elitbandy skapat och 
planerat förbundets digitala 
satsning: Hemmafinalen som 

tyvärr fick ställas in med kort 
varsel på grund av pandemin.

• Tillsammans med  
Föreningen Svensk Elitbandy 
och Uppsala Kommun 
utvecklat det koncept kring 
Bandyfinalen som vi på grund 
av pandemin var tvungna att 
ha till finalerna 2021.

• Initierat en VIP-satsning 
kring våra större evenemang 
för att öka intresset kring 
svensk bandy i vissa kretsar 
och därmed på sikt stärka 
våra möjligheter att hitta 
nya sponsorer. Detta arbete 
leds av Oscar Chröisty, men 
var tvunget att skjutas på 
framtiden på grund  
av pandemin.

• Utvecklat ett koncept för ett 
nationellt och internationellt 
affärsnätverk för sponsorer 
till svensk bandy, både på 
förbunds- och klubbnivå. 
Detta arbete leds av  
Oscar Chröisty.

• Har tillsammans med Barn-  
och Ungdomskommittén 
ansökt och beviljats 
medlemskap som andra 
specialförbund inom 
bollsport efter Svenska 
fotbollsförbundet i UNICEF 
Sverige, där målet är att 
kunna dra marknads-
fördelar från association, 
gemensamma aktiviteter  
och egna aktiviteter.

• Ansökt om 90-konto.

Målet är att under säsongen 2021 
– 22 hitta en eller två huvudspon-
sorer och en handfull sponsorer 
på nivåerna under.

Marknadskommittén
SVENSKA BANDYFÖRBUNDET

Ny utbildningsplan  
för ledare och tränare
Behovet av en översyn och omarbetning av bandyns ledar- 
och tränarutbildningar har varit och är en högt prioriterad 
fråga. Våren 2020 tillsattes en referensgrupp med uppdrag 
att formulera tankar och insikter att vara vägledande för 
utformning av en ny utbildningsplan. Under hösten 2020 
ges den nyinrättade Utbildningskommittén uppdraget att 
börja konkretisera dessa tankar och insikter och inleda 
arbetet med att forma en ny utbildningsplan. 

När verksamhetsåret 2021–2022 nu läggs till handlingarn 
kan vi konstatera att de två första stegen i en ny utbildnings-
plan finns på plats ”Introduktionsutbildning för ledare- och 
tränare” och ”Grundutbildning I för tränare”. Under hösten 
2021 fortsätter arbetet och innan årsskiftet 2021–2022 ska 
den nya utbildningsplanen vara klar att presenteras. 

Bandyns nya utbildningsplan för ledare och  
tränare är uppbyggd på följande utbildningssteg: 

• Introduktionsutbildnings för ledare och tränare.
• Grundutbildning I för tränare.
• Grundutbildning II för tränare.
• Högre tränarutbildning I.
• Högre tränarutbildning II.

Följande tre pedagogiska ställningstagande har varit väg-
ledande i arbetet med ny utbildningsplan: 

Flexibelt lärande där delar av utbildningen är webbase-
rad där möjligheter ges att ta del av utbildningen individu-
ellt alternativt i grupp medan andra delar är styrda till fysisk 
närvaro och deltagande i grupp.

Varvad teori och praktik där delar är styrda till ett inhäm-
tande av ett teoretiskt material med bearbetning och 
reflektion individuellt alternativt i grupp medan andra delar 
är att omsätta teorin i praktik ute på isen.

Lokalt och klubbnära där de tre första stegen med 
fördel kan genomföras lokalt i klubben eller i samverkan 
med närliggande klubbar och där först de ”Högre tränar- 
utbildningarna” är centrala samlingar.

Parallellt med utformning av en ny utbildningsplan sker 
också en rekrytering av utbildare och instruktörer som blir 
bärare av och därmed också en viktig del i att kvalitetssäkra 
utbildningsplanen i sitt genomförande. 
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I förlängningen vill Svenska  
Bandyförbundet bevara lekfull- 
heten för att så många som  
möjligt ska tycka att det är roligt 
och fortsätta spela bandy längre. 

Bandy är, som många andra 
sporter, i grunden skapad av 
vuxna män för vuxna män. Spel-
former och utövande anpassat till 
vuxna spelare har genom åren 
applicerats rakt av på barn- och 
ungdomsidrottare. Detta har 
gjorts utan närmare eftertanke 
på hur det eventuellt påverkar 
spelet vid träning och match, 
barnens utveckling och engage-
mang eller förutsättningarna att 
bedriva idrott för barn på barns 
villkor. Nu finns det nationella 
spelregler som gäller barnidrott, 
det vill säga upp till 15 år eller 
årskurs 8, och de handlar bland 
annat om minskade spelytor vilket 
ger barnen större chans att delta 
på lika villkor. 

Att minska spelytorna innebär 
att både den som är riktigt bra 
på att åka skridskor och som rör 
sig snabbt över isen och den som 
knappt åkt tidigare ska kunna 
utvecklas utefter sina specifika 
behov och förutsättningar. Spel- 
och träningsformer anpassas till 
barnets utvecklings- och mog-
nadsgrad, fysiologiska och soci-
ala förutsättningar. Vidare ska det 
leda till ökad trygghet för både 
spelare, ledare och domare. De 
allra minsta spelar 3 mot 3, sedan 
5 mot 5 och vidare till 7 mot 7, 9 
mot 9 och slutligen 11 mot 11.

Grunden till framtagandet har 
sitt ursprung i nutida och relevant 
forskning och går i linje med Riks- 
idrottsförbundets Strategi 2025.  

Alexander Mayborn, Bandy-
ambassadör på Svenska Bandy-
förbundet med ansvar för barn 
och ungdom och utbildning, 
jobbar tillsammans med Elin 
Ivarsson, ordförande i Svenska 

Bandyförbundets Barn- och 
ungdomskommitté, med att 
genomföra en rad utbildningsin-
satser där klubbar och distrikt 
utbildas i de nationella spelfor-
mer som tagits fram. Hittills har 
de mött över 600 ledare och 
engagerade föreningspersoner 
och mottagande har varit över- 
vägande positivt. 

– Idag börjar man med idrott 
redan i 3 till 4-årsåldern. Så var 
det inte om vi blickar tillbaka 15 till 
20 år i tiden. Det kräver i sin tur en 
annan typ av spelform, och det är 
det jag och Elin jobbar med att 
informera om och implementera, 
säger Alexander Mayborn.   

Positiva föregångare  
i fotbollsvärlden 
Svenska Fotbollsförbundet har 
jobbat utifrån sitt förbunds nat- 
ionella spelregler ett antal år. 
Bandyn i Sverige gör nu en 
kraftsamling för att gå samma 
väg. Den gemensamma upp-
fattningen, enligt Alexander och 
Elin, är att klubbar och distrikt vill 
anpassa spelformerna men att 
det behövs mer information och 
större förståelse för varför det  
är viktigt.  

Alexander Mayborn och Elin 

Ivarsson står bakom tanken att 
det har blivit för stort fokus på 
resultat och prestation inom 
idrottsrörelsen över lag. Och i och 
med att barn börjar tidigare med 
idrott så ställer det krav på att ha 
riktlinjer att arbeta utifrån, så att 
inte barn exkluderas eller att de 
slutar spela bandy.

Resultaten av utbildnings- 
insatserna kommer inte över en 
natt och det är ett stort arbete 
som ska genomföras där allt 
hänger ihop. De nya spelfor-
merna hänger ihop med spe-
larutvecklingsplanen och hur 
bandyutbildningarna stegras, 
samt framtagning av kvalitativa 
ledarutbildningar så att ledare 
vet vad som förväntas av dem 
och att de ska kunna göra rätt, 
menar Elin Ivarsson. 

– Utbildning av ledare är A 
och O för att lyckas i det här för-
ändringsarbetet. Om vi inte får 
med oss de som är ute på isarna 
med våra barn så kommer vi 
ingenstans. Målet är att utbilda 
en ledarkår med en stabil bas att 
stå på utifrån den senaste forsk-
ningen om hur man tränar och 
leder barn, och var barn befin-
ner sig i sin utveckling, fortsätter  
Elin Ivarsson.

Tävla på rätt sätt
En del av den kritik som kommit 
fram, både i bandyn och i fot-
bollen, är att tävlingsmomenten 
tonas ner. Något som skulle kunna 
tolkas som att barn inte får tävla. 

– Det handlar inte om att 
barn inte får tävla. Det gör de 
automatisk. Så fort de kommer 
ut på planen eller skolgården så 
tävlar barn om olika saker. Det 
gör de på träning och match 
också. Att tävla är viktigt för 
utvecklingen. Men det handlar 
om att tävla på rätt sätt, säger  
Alexander Mayborn. 

När det stod klart att pandemin skulle ge mer än dåliga 
förutsättningar för föreningarna och deras möjligheter att  
bedriva verksamhet insåg Svenska Bandyförbundet att det 
krävdes extraordinära insatser. Idéer och tankar kring nya  
sätt att hjälpa föreningarnas ledare att komma i gång med 
säsongen 2021–2022 med kraft och engagemang växte fram. 

Svenska Bandyförbundet hade dessutom fått signaler från olika 
föreningar att både ledare, deltagare och spelare riskerade att inte 
återvända ut på isen efter det långa uppehåll som pandemin orsakat.  

Inom den ideella verksamheten vet vi att om det engagemang 
som ledarna tillför bandyn avtar eller saknas så kommer verksam-
heten att stanna av. Tanken på detta var nedslående men gav också 
bränsle till idéer som skulle väcka föreningarnas engagemang och 
få ledarna att ladda inför kommande säsong. Så föddes Kickstart  
– digitala träffar för ledare och föreningsaktiva med fokus på 
bland annat barn- och ungdomsverksamhet, nya spelformer och  
framtida utbildningar. 

Lars Wennerholm, föreningsutvecklare på Svenska Bandyförbun-
det är ansvarig för träffarna och har till sin hjälp att genomföra dem 
Pierre Roos, Bandyambassadör med ansvar för föreningsutveckling 
och Alexander Mayborn, Bandyambassadör med ansvar för barn, 
ungdom och utbildning. Lars Wennerholm, Pierre Roos och Alexander 
Mayborn kontaktade föreningar och distrikt för att lyssna in och ställa 
frågor kring hur ledareengagemang skulle kunna komma tillbaka. 
Resultatet blev en, för bandyn, unik satsning på digitala ledarträffar 
vid tre olika tillfällen under våren 2021. 

Träffarna delades upp distriktsvis, vilket sammanlagt gav 18 olika 
träffar under våren, varav 12 under verksamhetsåret 2020–2021. 

Distrikten, RF – SISU och verksamhetskommittéerna i Svenska 
Bandyförbundet engagerades i träffarna, från planering till genom-
förande. Idén och initiativet kommer från Svenska Bandyförbundets 
Bandyambassadörer vilka håller i ”taktpinnen” och driver träffarna.

Träffar med tre olika teman:

  TILLSAMMANS    Här uppmanades föreningar att  
invitera verksamheten, spelare och ledare samt planera  
för föreningarnas verksamhet inför kommande säsong. 
RF – SISU och Bandyambassadörerna supporterade  
föreningarna och ledarna med råd och stöd.

  SPORT    Här presenterade distrikten och Svenska Bandyförbundet 
bland annat sin tävlingsverksamhet, nationella spelformer, trygg 
bandy och projektstöd. Genomgång hur föreningarna ska anpassa 
sin verksamhet till detta, samt hur man söker projektstöd för att 
stärka utvecklingen i föreningen.

  UTBILDNING    Här kommer utbildningsverksamheten  
presenteras (verksamhetsåret 2021–22).

Behovet att träffas har visat sig vara stort och de digitala mötes- 
plattformarna har gett oss nya möjligheter att träffas. Till den första 
träffen var 292 personer anmälda. Nästa träff lockade 314 personer. 
Det betyder att över 600 ledare har gått utbildningarna. En unik 
siffra för Svenska Bandyförbundets föreningsutveckling. Målet är 
att minst 200 deltagare anmäler sig till den avslutande träffen i maj 
2021. Responsen från deltagarna har varit positiv och intrycket är att 
engagemanget finns och i och med träffarna väcks till nytt liv, vilket 
borgar för en ljus framtid. 

Nya spelformer 
för yngre utövare
Svensk bandy genomgår just nu en stor reform vad gäller nya  
spelformer och därmed hur bandy ska spelas av de yngre utövarna.  
Det handlar om att anpassa på så sätt att barnen får samma  
förutsättningar att spela och utvecklas oavsett var i landet de är  
eller vilken klubb de tillhör. 

“Att tävla är viktigt för 
utvecklingen. Men det 
handlar om att tävla  

på rätt sätt”
ALEXANDER MAYBORN

–  En nioåring lever här och 
nu. Matchen som spelas nu är 
det som är intressant. Resultaten 
över tid, som till exempel en serie- 
tabell, är oväsentliga för det säger 
ingenting om hur du har spelat, 
hur mycket eller vad du har lärt 
dig, säger Elin Ivarsson. 

Elin Ivarsson fortsätter sedan 
resonemanget med att rikta ljuset 
mot ett ämne som kan upplevas 
som en smärtsam sanning för en 
del av oss vuxna. Hon menar att 
om fokus ligger på tävling och 
resultat så leder det inte sällan till 
att vi vuxna fattar dåliga beslut 
i och omkring barnidrotten. Det 
kan till exempel handla om att 
toppa laget och därmed exklu-
dera något eller några av barnen, 
det kan handla om hårda ord vid 
sidan av planen gentemot andra 
föräldrar eller domare - att tappa 
barnperspektivet helt enkelt. 

– Vi vill skapa en idrottsrörelse 
som är för alla och vi är på god 
väg. Ge det ett par säsonger så är 
detta implementerat och ses som 
en självklarhet i alla led, avslutar 
Elin Ivarsson. 

Kickstart  

– en information- och inspirationskampanj 
till säsongen 2021–2022

“Utbildning av ledare  
är A och O för att lyckas i det 

här förändringsarbetet.”
ELIN IVARSSON

TEXT: THERÉSE ERIKSSON
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Initiativet ledde till 
populär challenge
En challenge som genom-
fördes och som snabbt 
blev populär var den som 
fick namnet #tovatricket. 
Utmaningen kom till när 
elitspelaren Tova Grönoset 
från Västerås SK skulle filma 
övningar till Inspirations-
landslaget. 

Under inspelningen lekte 
hon med bollen medan 
kameran filmade de olika 
tricken med bollen och 
klubban. Där och då upp-
stod idén att just det klippet 
kunde laddas upp på Inspirationslandsla-
gets Instagram med uppmaning till följarna 
att de skulle filma sina egna trick och tagga 
dem med #tovatricket. 

Denna challenge blev väldig populär med 
många härliga exempel på bolltrolleri och 
där 11-årige Harald Mas slutligen stod som 
vinnare av #tovatricket.  

Framgången har även 
speglats i artiklar om initia-
tivet, bland annat i Idrottens 
Affärer, Computer Sweden 
och av SPX Network själva 
samt av Sveriges television i 
samband med SM-finalen i 
bandy för damer.

Under 2021 kommer verk- 
samheten att utvecklas ytter-
ligare med fler övningar och 
aktiviteter för att fortsätta 
inspirera till fysisk aktivitet och 
träning hos våra ungdomar 
utanför den av föreningen 
organiserade verksamheten. 

Den initiala framgången 
har visat att behovet finns och 

att efterfrågan är stor hos unga bandyspe-
lare vad gäller att få tips och vägledning. 
Genom att använda en digital plattform 
och sociala medier för att kunna vara där 
ungdomarna är – i deras telefon, har Inspi-
rationslandslaget hittat ett framgångsrikt 
format för konceptet och budskapet att nå ut. 
Inspirationslandslaget är här för att stanna.

Inspirationslandslaget kallas 
det digitala initiativ som är 
öppet för alla som spelar 
bandy mellan 12–19 år. Tanken 
med landslaget är att inspirera 
till fysisk aktivitet, stimulera 
egenträning och utveckling 
med tips och råd hur man kan 
träna på allmänhetens åkning, 
hemma i vardagsrummet eller 
på garageuppfarten. Tränin- 
gen och övningarna kan 
göras antingen själv eller med 
en kompis.

Johan Ganebro är assis-
terande tränare i Västerås SK 
och instruktör på Widénska 
gymnasiet och spelar en avgörande roll 
för initiativet. Han har sedan tidigare arbe-
tat mycket med företaget Sideline Sports  
programvara XPS Network, både i rollen som 
tränare och instruktör. XPS Network är en 
träningsapp för att kommunicera, planera, 
dokumentera och följa upp varje individs trä-
ning och utveckling oavsett var hen befinner 
sig. Som användare har man alltid tillgång 

till hela sin träning direkt 
i mobilen eller på datorn. 
Appen skapar också förut-
sättningar att nå ut till många 
användare på ett smidigt 
sätt. Med Johan Ganebros 
kunskap och erfarenheter 
sattes Inspirationslandslaget 
upp i den digitala miljön.

Ett par dagar efter jul-
afton, den 26 december 
2020, öppnade anmälan till 
Inspirationslandslaget och 
den 1 januari, på nyårsda-
gen, fanns första passet till-
gängligt med 126 deltagare 
anmälda och registrerade.

Mottagandet var överväldigande och anta-
let aktiva deltagare växte snabbt till drygt 
300 ungdomar. 

Förutom appen XPS Network har Inspi-
rationslandslaget även ett eget Instagram-
konto. Instagramkontot har använts för att 
visa klipp på övningar, tävlingar och chal-
lenges och för att interagera och kommuni-
cera med ungdomarna.

Inspirationslandslaget  
och #tovatricket  

aktiverade många unga  
under pandemin

TEXT: JOHAN GANEBRO

I december 2020 när pandemins grepp var som starkast  
och i stort sett all idrott låg nere kände Per-Anders Gustafsson,  

ordförande i styrelsen för Svenska Bandyförbundet, att något behövde  
göras för våra ungdomar som inte längre kunde träna och spela match  

som tidigare. Idén till Inspirationslandslaget föddes.

Johan Ganebro Harald Mas
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Inför årets SM-finaler i bandy gjorde sig pandemin 
ständigt påmind. Damerna klarade sig relativt bra 
med inga eller få inrapporterade fall av Covid-19. På 
herrsidan var det desto dystrare.  

Ett par veckor innan finalerna var tänka att spe-
las visade spelare i Sandviken AIKs trupp upp 
symptom på Covid-19 och laget tvingades lämna 
walk over till den tredje SM-semifinalen borta mot  
Villa Lidköping BK. 

När sedan spelare i både Villa Lidköpings trupp 
och Sandviken AIKs trupp uppvisade symptom på 
Covid-19 innebar det att den fjärde semifinalmatchen 
mellan de båda lagen, som skulle ha spelats den 20 
mars, inte skulle kunna spelas på utsatt datum.

En dialog inleddes också av Svenska Bandy- 
förbundet, Svensk Elitbandy och Uppsala kommun 

kring SM-finalerna om vilka möjligheter som fanns att 
eventuellt skjuta dem på framtiden om så behövdes. 

– Vi har många parter att förhålla oss till i denna 
fråga. Först och främst lagen på både dam- och 
herrsidan, men också arrangören Uppsala kommun 
och SVT då detta är årets stora bandyhändelse.  
Det viktiga nu är att vi lyckas få till ett bra arrang-
emang och kunna spela SM-finalerna på sportsliga 
grunder, sa Pär Gustafsson, generalsekreterare på 
Svenska Bandyförbundet i ett pressmeddelande.

Turerna kantades av många och långa möten 
med klubbar, arrangörer, föreningsrepresentan-
ter och Föreningen Svensk Elitbandy. I slutändan 
var dock alla parter överens – SM-finalerna skulle 
avgöras på isen på sportsliga grunder. Och så  
blev det. 

Villa Lidköping dammästare...
Lördagen den 27 mars möttes Villa 
Lidköping BK Dam och Västerås SK 
Dam i den avgörande finalmatchen. 
Efter att Villa Lidköping BK vunnit sam- 
tliga 17 matcher i grundserien och 
två raka semifinaler mot Skutskär 
var de stora förhandsfavoriter in- 
för SM-finalen mot de regerande  
mästarinnorna Västerås SK.

Men matchen i Recoverhallen var 
länge jämn och oviss. Lagen följdes 
åt fram till den 74:e matchminuten då 
Matilda Svenler satte det som skulle 
visa sig bli matchavgörande 4–3 på 
hörna. Bara sekunder efter att Tranås- 
tjejen själv missat en straff.

– Vi får en straff och jag kommer in 
från bänken för att skjuta den, men blev 
missnöjd över min bollträff. Den var inte alls bra, så 
jag sa direkt att jag skulle ta hörnan för att ta revansch  
på mig själv. Det var riktigt skönt att den satt, säger  
Matilda Svenler.

Det blev till slut seger med 6–3 för Villa Lidköping BK 
Dam som därmed inte bara fick fira en säsong helt 
utan förluster, utan även klubbens första SM-guld 
någonsin på damsidan.

...och herrmästare
En vecka senare stod herrlagen redo på samma is 
för att, efter sjukdom, walk-over och framflyttade 
matcher, äntligen få spela SM-final. 

Det fanns förväntningar på en högoktanig SM-final 
i Recoverhallen då Villa Lidköping BK ställdes mot 

AIK Bandy, men få hade nog kunnat 
ana exakt hur dramatisk säsongens 
sista herr-match skulle bli. Redan i 
den fjärde matchminuten satte Joel 
Broberg 1–0 till Villa Lidköping BK, 
men bara två minuter senare kvitte-
rade Sebastian Ytterell för AIK med  
ett volleymål.

Grundseriesegrande Villa såg ut att 
göra ett matchavgörande ryck tio mi-
nuter in på den andra halvleken när 
Petter Björling och Christoffer Edlund 
båda nätade inom loppet av en minut, 
men vitklädda AIK hade inga planer 
på att ge upp. Storstjärnan Erik Pet-
tersson reducerade i den 65:e minuten 
och tio minuter senare kunde den ti-
digare Villa Lidköping-stjärnan Daniel 
Andersson kvittera. Ett mål som skulle 

visa sig ta matchen till förlängning. Detta efter att 
Villa Lidköping tilldömdes en straff på tilläggstid, 
men där domare Christoffer Aidesjö ändrade sitt 
beslut efter dialog med sin assisterande domare.  
Dramatiken eskalerade.

Även förlängningen bjöd på otaliga dramatiska 
ögonblick med utvisningar, missade målchanser och 
en otäck smäll mot ögat på skyttekungen Chistoffer 
Edlund, men till slut var det nämnde Karlsson som 
skulle få sista ordet. Avgörande 5–4 satte Villa Lidkö-
pings lagkapten i den 109:e matchminuten med ett 
skott från strax utanför straffområdet.

Villa Lidköping BKs herrar vann SM-guld. De tog 
klubbens andra SM-guld för säsongen som därmed 
blev historisk. .

» Jag sa direkt att jag 
skulle ta hörnan för 

att ta revansch på mig 
själv. Det var riktigt 
skönt att den satt. «

MATILDA SVENLER

13

BANDYFINALERNA

Villa Lidköping mästare 
två helger i rad

TEXT: MARTIN GUSTAFSSON    FOTO: ROMUS RAMSTRÖM

Genomförandet av årets SM-finaler i bandy blev inte som något år tidigare. 
Coronapandemin satte inte bara käppar i hjulet för publiknärvaron utan 

tvingade även Svenska Bandyförbundet att införa nya anpassade walkover-
regler för slutspelsserierna och skjuta fram både dam- och herrfinalen.  
Efter ett antal turbulenta veckor kunde dock finalerna genomföras vid  
två olika tillfällen i Recoverhallen i Uppsala och Villa Lidköping BK stod  

som segrare av båda SM-gulden. 



14 15

Fyra nyinvalda i  
bandyns Hall of Fame

TEXT: ERIK JONSSON

I årets selektion till Svenska Bandyförbundets Hall of fame har juryn valt 
in Lena Craméus, Joe Lönngren, Christer Kjellqvist och Yngve Palmqvist. 

Svenska Bandyförbundets Hall of Fame instiftades i mars 2012.

TIDIGARE INVALDA I BANDYNS HALL OF FAME
1 Sune Almkvist
2 Torsten Tegnér
3 Sven “Sleven” 
 Säfwenberg
4 Ejnar Ask
5 Pontus Widén
6 Nils “Nicke” Bergström
7 Olle Sääw
8 Ulf Fredin
9 Bernt “Bempa” Ericsson
10 Ola Johansson 
11 Jonas Claesson

12 Bosse Nilsson
13 Björn Swartswe
14 Sören Boström
15 Bengt “Pinnen” 
 Ramström
16 Gunnar Galin
17 Ann Elefalk
18 Göran Sedvall
19 Håkan Sundin
20 Hans Elis Johansson 
21 Gösta “Snoddas” 
 Nordgren

22 Lennart Backman
23 Curt Einarsson
24 Mikael Arvidsson
25 Stefan Karlsson
26 Hilding Gustafsson
27 Sven Karlsson
28 Torbjörn EK
29 Anna-Karin Olsson
30 Ola Fredricson
31 Arne Argus
32 Ove Eidhagen
33 Jan-Erik Flink

34 Lars “Knatten” Olsson
35 Mikael Forsell
36 Gunnar Hyttse
37 Jan “Habo” Johansson 
38  Leif Fredblad
39 Mats Carlsson
40 Per Togner
41 Einar Tätting
42 Håkan Ohlsson
43 Birgitta “Gittan”  
 Söderström
44 Stefan “Lillis” Jonsson

UTMÄRKELSER

Årliga utmärkelser  
2020/21

ÅRETS SPELARE DAM 

Tilda Ström
Villa Lidköping BK 

ÅRETS SPELARE HERR 

Erik Pettersson
AIK Bandy 

ÅRETS KOMET DAM 

Isabelle Larsson
Västerås SK 

ÅRETS KOMET HERR

Anton Andersson
IK Sirius 

 

Hanna Hansson
 

Ulrik Bergman 

ÅRETS LEDARE

Conny Gesar
IFK Rättvik

ÅRETS ELDSJÄL 

Krister Hall
Öjaby IS

Äldst i den invalda kvartetten är den 91-årige 
hälsingesonen Yngve Palmqvist, svensk land-
slagsmålvakt på 1950- och 60-talet. En av 
dambandyns verkliga pionjärer tar också plats i 
Hall of Fame. Skyttedrottningen Lena Kraméus, 
med IF Boltic som moderklubb, dominerade 
bandyisarna under 1980- och 90-talet och 
arbetar sedan länge som naprapat i Vaxholm. 
När vi kontaktar Lena för att berätta att hon är 
invald i bandyns Hall of Fame blir hon riktigt 
förvånad och stolt.

– Jag trodde ärligt talat att jag inte fanns på 
listan över kandidater. Men jag måste säga 
att det är jätteroligt att mitt namn kommer att 
finnas med i den här exklusiva samlingen av 

spelare. Det är ett bevis på att man varit en 
toppspelare i bandy. Det känner jag stolthet 
över, säger Lena.

Dessutom väljs Joe Lönngren in. En riktig 
kulturbärare i Edsbyn och tidernas yngste 
svenska mästare på herrsidan. Även Lid-
köpingsikonen Christer Kjellqvist finns med i den  
tionde selektionen.

– Det är verkligen ett fint rum att vara med 
i och det är roligt att få vara en del av den 
samlingen av stora profiler. Det känns absolut 
hedersamt, säger Christer.

Hall of Fame-juryn består av journalisterna 
Claes-G Bengtsson, Lars Östling, Stisse Åberg 
och Toni Andersson.

Yngve 
Palmqvist 

Joe 
Lönngren

Lena 
Craméus

Christer 
Kjellqvist

ÅRETS DOMARE
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UTMÄRKELSER

Årets bandybild

1 Bandyspelare i motljus 
Angelica Öijerstedt
1187 RÖSTER

2 Snöig Västanfors-knatte 
Jörgen Hjerpe
1137 RÖSTER

3 Generationsmöte 
Fia Virkki
552 RÖSTER
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KVAL TILL ELITSERIEN
6/3 Gripen/Trollhättan BK – IFK Rättvik 4-4
13/3 IFK Rättvik – Gripen/Trollhättan BK 3-3

IFK Rättvik vinnare på fler bortamål.  
Spelar i Elitserien säsongen 2021/22.

DIVISION 1 HERRAR
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL DIVISION 1
Norra: Haparanda SKT, Östersunds BS, Söråkers IF, 
Umedalens IF, Selångers SK, Borlänge Bandy, IFK Rättvik U,  
Vox Bandy, Liljans SK, Skutskärs IF, Broberg U.

Östra: Helenelunds IK, Köpings IS, Gustavsbergs IF,  
Spånga/Bromstens BK, Örebro SK U, GT/76, Djurgårdens IF, 
Västerås Bandy, SIF Norrtelje, Uppsala BoIS.

Västra: Blåsuts BK, Kållands BK, Lidköpings AIK U, Mölndal 
Bandy, Sunvära SK, Surte BK, Kungälv Bandy, SK Höjden, 
Otterbäckens BK, Lesjöfors/Filipstad, Borås Bandy.

Södra: Derby Linköping BK, Finspångs AIK, Oskarshamns 
BS, Skirö AIK, Tjust Bandy, Tranås BoIS, Borgia Norrköping 
BK, Åby/Tjureda U, Åtvidabergs BK.

DIVISION 2 HERRAR
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL DIVISION 2
Södra Norrland: Edsbyn/Alfta, Forsbacka IK,  
Grängesbergs BK, Härnösands AIK, IK Heros,  
Karlsbyhedens IK, Borlänge U.

Mellan: Derby/Linköping BK B, Katrineholm Bandy U,  
Åtvidabergs BK B, Örebro SK BK Wadköping, Eskilstuna/KIS, 
Lesjöfors/Filipstad, Finspång/Borgia B.

Västergötland: BK Wiking, Otterbäcken/Hajstorp,  
Gillstad SK, Vargöns BK, Gripen B, Skövde BK, Blåsut BK B, 
Mosseruds GF/Karlstad Bandy.

Sydväst: Frillesås/Sunvära, Mölndal Bandy, Surte Wildcats,  
SK Höjden U, Kungälvs SK, Torups Bandyklubb. BK Slottshov.

Småland: Fredriksbergs BK, Jönköping Bandy U, Månsarps 
IF, Oskarshamns BS B, Skirö AIK U, Tjust Bandy U, 
Waggeryds IK, Åby/Tjureda IF U, Målilla GoIF, Nässjö IF U, 
Tranås BoIS B.

Stockholm: Enebybergs IF, GoIF Kåre, GT/76 U,  
Gustavsberg U, Helenelunds IK U, IF Ulvarna,  
IFK Sollentuna, IK Tellus B, Spånga Bromstens BK B,  
Huddinge/GT76 B, IFK Uppsala,  
UNIK U, Enköping, Västerås Bandy. 

(Stockholmsserien skulle eventuellt delats upp  

i division 2 och 3).

DIVISION 3 HERRAR
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL DIVISION 3
Sydväst: Bergums IF, BK Rosa, Borås Bandy B, Hemsjö IF, 
Kungälvs SK B, Mölndal Bandy B, SK Höjden B, Surte BK C.

SVENSKA CUPEN HERRAR
I Lidköping 23-25 oktober.

GRUPP A
1 Sandvikens AIK 3 3 0 0 14-  8 9
2 Villa Lidköping BK 3 2 0 1 13-  5 6
3 Hammarby IF 3 1 0 2 8-13 3
4 Vetlanda BK 3 0 0 3 4-13 0

GRUPP B
1 Edsbyn 3 2 1 0 14-  7 7
2 AIK 3 1 2 0 10-  7 5
3 Västerås 3 1 1 1 6-  9 4
4 Motala 3 0 0 3 8-15 0

SEMIFINALER
25/10 AIK – Sandvikens AIK 5-2
25/10 Villa Lidköping BK – Edsbyns IF 2-1

FINAL
25/10 Villa Lidköping BK – AIK 4-3

WORLD CUP HERRAR
Spelades inte på grund av coronapandemin. 
Skulle spelats i Krasnojarsk 17-12 december 

ELITSERIEN HERRAR

TABELL M V O F Mål P
1 Villa Lidköping BK 26 21 1 4 179-  74 43
2 AIK 26 19 2 5 186-  98 40
3 Sandvikens AIK 26 17 5 4 128-  94 39
4 Edsbyns IF 26 17 4 5 123-  86 38
5 Västerås SK 26 13 4 9 118-126 30
6 IFK Vänersborg 26 10 7 9 99-  82 27
7 Vetlanda BK 26 9 7 10 136-150 25
8 Broberg/Söderhamn 26 10 4 12 110-136 24
9 IK Sirius 26 10 2 14 131-123 22
10 IFK Motala 26 9 3 14 99-111 21
11 Hammarby IF 26 9 3 14 109-128 21
12 Bollnäs GIF 26 6 5 15 89-121 17
13 Frillesås BK 26 5 1 20 88-139 11
14 IK Tellus 26 3 0 23 65-192 6 

På grund av coronapandemin flyttas inga lag ner till 
Allsvenskan.

SKYTTELIGAN     Matcher Mål
1 Christoffer Edlund, Villa Lidköping 26 72
2 Erik Pettersson, AIK 25 51
3 Oscar Wikblad, Edsbyn 26 38
4 Joakim Andersson, Vetlanda 22 35
5 Robin Andersson, Västerås 26 32

ASSISTLIGAN     Matcher Ass
1 Martin Karlsson, Villa Lidköping 26 31
2 Erik Säfström, Villa Lidköping 25 29
 Pontus Blomberg, Vetlanda 25 29
4 Ted Haraldsson, Sirius 26 28
5 Erik Pettersson, AIK 25 26

POÄNGLIGAN Matcher Mål Ass P
1 Christoffer Edlund, Villa Lidköping 26 72 7 79
2 Erik Pettersson, AIK 25 51 26 77
3 Oscar Wikblad, Edsbyn 26 38 5 43
4 Joakim Andersson, Vetlanda 22 35 7 42
 Robin Andersson, Västerås 26 32 10 42

SM-SLUTSPEL

ÅTTONDELSFINALER
26/2 IFK Motala – Vetlanda BK 2-4
28/2 Vetlanda BK – IFK Motala 2-3

26/2 IK Sirius – Broberg/Söderhamn 8-2
28/2 Broberg/Söderhamn – IK Sirius 4-5

KVARTSFINALER
3/3 Villa Lidköping BK – IK Sirius 7-1
5/3 IK Sirius – Villa Lidköping BK 4-9
7/3 Villa Lidköping BK – IK Sirius 8-3

3/3 Sandvikens AIK – Vetlanda BK 5-4
5/3 Vetlanda BK – Sandvikens AIK 3-5

7/3 Sandvikens AIK – Vetlanda BK 4-1
3/3 AIK – Västerås SK 6-1
5/3 Västerås SK – AIK sd 5-4
7/3 AIK – Västerås SK 6-3
9/3 Västerås SK – AIK sd 7-6
11/3 AIK – Västerås SK 4-2

3/3 Edsbyns IF – IFK Vänersborg 3-8
5/3 IFK Vänersborg – Edsbyns IF 4-3
7/3 Edsbyns IF – IFK Vänersborg 2-0
9/3 IFK Vänersborg – Edsbyns IF 2-6
11/3 Edsbyns IF – IFK Vänersborg 7-3

SEMIFINALER
14/3 Villa Lidköping BK – Sandvikens AIK 4-5
16/3 Sandvikens AIK – Villa Lidköping BK 2-4
28/3 Villa Lidköping BK – Sandvikens AIK 9-2
30/3 Sandvikens AIK – Villa Lidköping BK 1-2

14/3 AIK – Edsbyns IF 4-5
16/3 Edsbyns IF – AIK 5-6
18/3 AIK – Edsbyns IF 8-3
20/3 Edsbyns IF – AIK 9-3
22/3  AIK – Edsbyns IF 4-0

SM-FINAL
3/4 Villa Lidköping BK – AIK sd 5-4
 Recoverhallen, Uppsala

BANDYALLSVENSKAN HERRAR

POÄNGLIGAN Matcher Mål Ass P
1 Örebro SK 22 21 9 1 159-  70 42
2 IFK Rättvik 22 15 1 6 106-  82 31
3 Gripen/Trollhättan 22 14 1 7 131-  83 29
4 Åby/Tjureda IF 22 13 2 7 124-  83 28
5 Kalix Bandy 22 13 2 7 123-  95 28
6 TB Västerås 22 11 4 7 113-  79 26
7 Ljusdals BK 22 12 2 8 119-  99 26
8 Falu BS 22 10 2 10 89-  83 22
9 Lidköpings AIK 22 10 2 10 110-109 22
10 Katrineholm Bandy 22 10 2 10 98-113 22
11 UNIK Bandy 22 8 3 11 99-106 19
12 Jönköping Bandy 22 8 1 13 75-126 17
13 Nässjö IF 22 7 2 13 70-  93 16
14 IF Boltic 22 7 2 13 58-  97 16
15 Västanfors IF 22 1 4 17 76-129 6
16 IFK Kungälv 22 1 0 21 34-137 2

Örebro SK till Elitserien 2021/22. 
På grund av coronapandemin flyttas inget lag ner till div 1.

SKYTTELIGAN     Matcher Mål
1 Adam Rudell, Åby/Tjureda 21 38
2 Jonas Pettersson, Ljusdal 21 35
3 Nico Nevalainen, Örebro 21 32
4 Johan Sundquist, Kalix 20 31
 Niklas Eriksson, Katrineholm 22 31

STATISTIK 

HERRAR
STATISTIK 

HERRAR
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J19 JUNIORELITSERIEN
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL JUNIORELITSERIEN
Norra: Bollnäs GIF, Edsbyns IF, Falu BS, IFK Rättvik, IK Sirius, 
Ljusdals BK, Sandvikens AIK.

Södra: IFK Motala, IFK Vänersborg, Nässjö IF, Västerås SK, 
Vetlanda BK, Villa Lidköping BK.

P17 POJKELITSERIEN
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL POJKELITSERIEN
Norra: Edsbyns IF, Ljusdals BK, Falu BS, Tellus Bandy,  
IK Sirius, Sandvikens AIK.

Södra: IFK Kungälv, Nässjö IF, Vetlanda BK, Villa Lidköping 
BK, VSK/TB, Motala/Katrineholm.

F17 FLICKALLSVENSKAN
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL FLICKALLSVENSKAN
Norra: Edsbyn/Kalix, Bollnäs GIF, Hammarby/Söråker, 
Uppsala BoIS.

Södra: KS Bandy, Skirö AIK, Tranås/Motala, Västerås SK,  
Villa Lidköping BK.

J19 SVENSKA CUPEN

GRUPP A M V O F Mål  P
1 Edsbyns IF 2 2 0 0 15-  7 6
2 Ljusdals BK 2 1 0 1 8-  7 3
3 IFK Rättvik 2 0 0 2 6-15 0

GRUPP B M V O F Mål  P
1 Falu BS 3 2 1 0 22-  7 7
2 IK Sirius 3 1 2 0 23-  9 5
3 Sandvikens AIK 3 1 1 1 19-13 4
4 GT/76 3 0 0 3 5-40 0

GRUPP C M V O F Mål  P
1 Villa Lidköping BK 2 2 0 0 25-  6 6
2 Västerås SK 2 0 1 1 10-17 1
3 IFK Vänersborg 2 0 1 1 6-18 1

GRUPP D M V O F Mål  P
1 Vetlanda BK 2 2 0 0 28-  2 6
2 Nässjö IF 2 1 0 1 12-15 3
3 IFK Motala 2 0 0 2 3-26 0 
 
 

SLUTSPEL I LIDKÖPING

SEMIFINALER
17/10 Vetlanda BK – Falu BS 9-3
17/10 Villa Lidköping BK – Edsbyns IF 14-2

BRONSMATCH
18/10 Edsbyns IF – Falu BS 4-3

FINAL
18/10 Villa Lidköping BK – Vetlanda BK 9-2

F17 WORLD CUP
Spelades inte på grund av coronapandemin. 
Skulle spelats i Vetlanda (Arrangör Skirö AIK) 30/10-1/11.

P16 ALFAMARK MINI WORLD CUP
Spelades inte på grund av coronapandemin. 
Skulle spelats i Bollnäs.

STATISTIK 

DAMER
STATISTIK 

UNGDOM
ELITSERIEN DAMER

TABELL M V O F Mål P
1 Villa Lidköping BK 17 17 0 0 170-  28 51
2 Västerås SK 17 14 0 3 117-  33 42
3 AIK 17 12 1 4 91-  38 37
4 Skutskärs IF 17 10 1 6 64-  51 31
5 Sandvikens AIK 17 5 0 12 51-  93 15
6 Mölndal Bandy 17 4 1 12 35-101 13
7 Skirö AIK 17 3 1 13 38-112 10
8 KS Bandy 17 1 0 16 21-131 3

På grund av coronapandemin flyttas  
inga lag ner till Allsvenskan.

SKYTTELIGAN     Matcher Mål
1 Tilda Ström, Villa Lidköping 17 55
2 Charlotte Selbekk, Västerås 17 38
3 Kristina Mashinskaya, AIK 17 29
4 Matilda Svenler, Villa Lidköping 15 26
5 Edit Ljung, Skutskärs IF 17 20

ASSISTLIGAN     Matcher Ass
1 Malin Persson, Västerås     15 25
2 Sanna Gustafsson, Villa Lidköping 16 21
4 Matilda Svenler, Villa Lidköping 15 18
5 Moa Friman, Villa Lidköping 17 15
6 Ida Friman, Villa Lidköping 17 14

 POÄNGLIGAN Matcher Mål Ass P
1 Tilda Ström, Villa Lidköping 17 55 7 62
2 Charlotte Selbekk, Västerås 17 38 7 45
3 Matilda Svenler, Villa Lidköping 15 26 18 44
4 Sanna Gustafsson, Villa Lidköping 16 14 21 35
5 Malin Persson, Västerås 15 9 25 34

SM-SLUTSPEL

KVARTSFINALER
26/2 Mölndal Bandy – Skutskärs IF 0-10
28/2 Skutskärs IF – Mölndal Bandy 2-1

2/3 Sandvikens AIK – AIK 1-6
4/3 AIK – Sandvikens AIK 8-2

SEMIFINALER
6/3 Skutskärs IF – Villa Lidköping BK 0-2
13/3 Villa Lidköping BK – Skutskärs IF 12-0

7/3 AIK – Västerås SK 3-4
13/3 Västerås SK – AIK 4-3

SM-FINAL
27/3 Villa Lidköping BK – Västerås SK 6-3
 Recoverhallen, Uppsala 
 

ALLSVENSKAN DAMER
Spelades inte på grund av coronapandemin.

ANMÄLDA LAG TILL ALLSVENSKAN

Damallsvenskan norra
Norrpool: Söråkers IF, Umedalens IF,  
Härnösands AIK, Kalix Bandy.

Söderpool: Uppsala BoIS U, Bollnäs GIF,  
Edsbyns IF, IFK Rättvik, Uppsala Dam.

Damallsvenskan södra
Norrpool: Hammarby IF, Jönköping Bandy,  
Spånga Bromstens BK, Västerstrands AIK, Västerås SK U.

Söderpool: IFK Vänersborg, Skirö AIK U, Sunvära SK,  
Tranås BoIS, Villa Lidköping BK U.

SVENSKA CUPEN DAMER

GRUPP A M V O F Mål  P
1 AIK 3 3 0 0 19-  3 9
2 Skutskärs IF 3 2 0 1 10-  6 6
3 Sandvikens AIK 3 1 0 2 7-12 3
4 Skirö AIK 3 0 0 3 4-19 0

GRUPP B M V O F Mål  P
1 Villa Lidköping BK 3 3 0 0 29-  4 9
2 Västerås SK 3 2 0 1 22-  8 6
3 Mölndal Bandy 3 0 1 2 4-22 1
4 KS Bandy 3 0 1 2 6-27 1

SLUTSPEL I VÄSTERÅS

SEMIFINALER
10/10 AIK – Västerås SK 3-5
10/10 Villa Lidköping BK – Skutskärs IF 8-1

FINAL
11/10 Villa Lidköping BK – Västerås SK sd 5-4

WORLD CUP DAMER
Spelades inte på grund av coronapandemin. 
Skulle spelats i Åby den 23-25 oktober 2020. 
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INTÄKTER, KOSTNADER, RESULTAT
De totala intäkterna fördelas  
på följande huvudområden: 

INTÄKTER (tkr) 2020/21  2019/20 

 RF 6361 6 143

 Sponsorer 288 2 843

 Tävlingsintäkter 3317 5 108

 SM-finalerna 1740 3 409

 Övriga intäkter 7062 7 558

Summa intäkter 18 768 25 061
 

Förslag till disposition  
av årets resultat  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat
Balanserat resultat 7 126 425
Årets resultat 1 712 204

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 8 838 629 kr.
 
Framtidsutsikter
Sedan flera år tillbaka arbetar förbundet med att 
förverkliga den strategiska plan som går under 
beteckningen Strategi 2025. Förbundets plan följer 
den cykel som Riksidrottsförbundet arbetar efter och 
som beskrivs som Specialförbundets Utvecklingsplan. 
I vår Strategi 2025 lyfter vi fram åtta fokusområden:
• Varumärke
• SM-finalerna
• Skridskokul
• Ungdom
• Anläggning
• Elitbandy
• Organisation
• Demokrati

Mot bakgrund av hur senaste säsongerna påverkats 
av den pågående Covid pandemin, är det nu extra viktigt 
med en satsning på att ge stöd till våra föreningar och då 
i första hand tillhörande barn och ungdomsverksamhet.  
Att då ha en stark ekonomi i ryggen är en förutsättning 
som måste finnas, den har Svenska Bandyförbundet.

Vår största potential i möjligheten att växa under de 
närmaste åren har vi i en satsning på dam och flickbandyn. 
En stark framtidstro lägger vi också i tillkomsten av snart 
totalt tjugofem bandyhallar, en förutsättning för att kunna 
bedriva och utveckla vår sport är att vi har förutsättningar 
att kunna sträcka ut säsongen. Vi kommer nu också med 
ett omfattande program för att förändra och utveckla 
förbundets utbildningar. 

Svenska Bandyförbundet måste likt andra förbund se 
till att skapa nya ekonomiska resurser genom att stärka 
marknadsarbetet. Detta arbete har påbörjats och har i 
kommande budget en ambition som vi ser som en början 
mot en betydande intäktskälla.

Att hitta en balans mellan verksamhets satsningar 
och ekonomi kommer att bli avgörande för hur vi lyckas 
utveckla vår sport. Den kända devisen att få maximal effekt 
per satsad krona gäller och då i en tid när våra statsbidrag 
genom RF tyvärr kommer att minska.

 

De totala kostnaderna fördelas  
på följande huvudområden: 

KOSTNADER (tkr)  2020/21 2019/20 

 Kansliet 5 507 3 887

 Landslagsverksamheten 141 3 333

 FSE 503 1 532

 Tävlingsverksamheten 2 238 3 298

 SM-finalerna 761 799

 Kommittéer/styrelse 1499 1 407

 Övriga kostnader 6406 10 019

Summa kostnader 17 055 24 275

 
 

RESULTAT   

Årets resultat blev ett överskott på 1712 tkr

Verksamhetens  
art och inriktning 
Svenska Bandyförbundet har till uppgift att 
främja och administrera bandysporten i 
Sverige samt att företräda den internationellt. 
Förutom vad som föreskrivs i stadgarna för 
Svenska Bandyförbundet gäller Sveriges 
Riksidrottsförbunds stadgar, instruktioner och 
bestämmelser för verksamhetens bedrivande.

Sammanfattning  
av det ekonomiska läget 
Under en period av år mellan 2011 och 
2017 byggde förbundet, steg för steg upp 
en stabil ekonomi. Under några år har vi 
därför tillåtit oss att göra smärre underskott 
i verksamheten för att föregående år åter 
uppvisa ett större överskott. Vi redovisar 
även i år ett stort överskott och resultat i 
verksamheten som är att beteckna som oerhört 
starkt mot bakgrund av den pandemi som 
påverkat såväl föregående säsong som den  
nu avslutade. 

Årets mycket starka resultat skall ses mot 
bakgrund av att det finns aktiviteter som vi 
skulle ha genomfört men som av pandemin 
tvingats ställa in. Styrelsen skulle ha föredragit 
att vi belastat resultatet med de planerade 
aktiviteterna Herr VM i Irkutsk, F 17 VM, Talang-
landslagsaktiviteter samt en gemensamt 
planerad konferens för distrikt och kommittéer.  
Nu sammanfaller inte ett sådant agerande med 
god redovisningssed utan skall redovisas så som 
det nu gör. Inför kommande säsong kommer vi 
därför att uppvisa ett budgetunderskott som 
innefattar nämnda aktiviteter. 

För verksamhetsåret 2020/21 redovisar vi ett 
positivt resultat på 1 712 tkr, vilket är drygt 3 
Mkr bättre än beslutad budget. Överskottet 
förklaras i huvudsak av:
• Att merparten av landslagsaktiviteter inte 

kunnat genomföras inkluderande planerade 
VM turneringar. Kostnader som vi kommer 
att få kommande säsong.

• Att reskostnader för styrelse och kommittéer 
mm hållits nere då dessa aktiviteter 
genomförts digitalt. Den kostnadsökning 
som framgår av redovisningen för 
kommittéer och styrelse har att göra med 
direkta utvecklingsaktiviteter.

Vi kan utöver ovanstående fakta notera flera 
faktorer som starkt påverkat årets resultat såväl 
intäkts som kostnadsmässigt, några exempel 
på detta är:
• Att förbundets intäkter minskat med 6,5 Mkr  

jämfört med föregående år.
•  Att intäkterna för inställda serier och 

tävlingar påverkat intäkterna mest.
• Att vi från staten via RF och Tillväxtverket fått  

stöd för permitteringar samt kompensation  
för uteblivna intäkter. 

• Att SM finalen spelats utan publik har också 
påverkat vårt avtal gentemot Uppsala 
Kommun med mindre intäkter.

• Att våra inställda läger och cuper för 
ungdomar inneburit mindre kostnader, 
kostnader som vi gärna haft.

Resultaträkning, balansräkning samt  
revisionsberättelse finns tillgängliga  
i separata dokument.

Förvaltningsberättelse 
2020/21 INTÄKTER 

2020/21

KOSTNADER 
2020/21
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