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Förslag till dagordning

1 Årsmötets öppnande

2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3 Fastställande av dagordning

4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5 Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande skall 
justera protokollet

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för 
det senaste verksamhetsåret. Kommittéernas verksamhetsberättelse.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9 Fastställande av medlemsavgiften för 2022/23

10 Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande 
verksamhetsåret

11 a Val av ordförande på 1 år

b Val av 3 styrelseledamöter på 2 år

c Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år

d Val av 2 revisorer jämte suppleant på 1 år

e Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år, av vilka en skall vara

sammankallande

f Beslut om val av ombud till SDF-möten

g Val av ordföranden till kommittéerna

12 Behandling av eventuella motioner och framställningar från styrelsen

13 Övriga frågor av icke beslutande karaktär

a Årets funktionär, årets ledare

b Ev landslagsuppdrag

c Ev avtackningar styrelsen och ledare

d Övriga frågor

14 Avslutning
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Organisation
STYRELSEN
Ordförande Reinhold Andefors
Vice ordförande Christer Wallin
Kassör Henrik Eriksson
Vice kassör/sekr Tore Sandström
Ledamöter Tommy Eskelinen

Leif Lindbäck
Jens Nilsson

Suppleanter Nicklas Johansson
Patrik Nilsson

Revisorer Eskil Johansson
Kent Bodlund

Revisorsuppl Kjell Svedlund

Anställda Anette Söderlund, 100%
Anette Vikström, 60-100%

LEDARE
Herrar Peter Stock, tränare

Pär Nilsson, ass tränare
Mikael Öhman, lagledare/material
Sergei Noujdinov, material
Stefan Stenman, material
Sara Ekman, läkare
Joe Rathod, sjukgymnast

Dam/ Erik Henriksson, tränare
F17 Lennart Alm, ass tränare

Johan Lambertsson, material
Erik Sandin, material

P16/17 Magnus Johansson, tränare
Roger Svanljung, material
Lars Zakrisson, målv.tränare

P12/14 Jonas Henriksson,  tränare
Joakim Persson, tränare
Mats Rönnqvist, tränare

F12/14 Lennart Alm, tränare
F9/11 Johan Lambertsson, tränare

P10 Olov Englund, tränare
Anders Fredriksson, tränare

U9 Jonas Berglund, tränare
Andreas Ekholm, tränare
Sara Ekman, tränare

Bandykul/Skridskokul
Inställd pga pandemin

Personal
Anette
Anette

STYRELSEN
7 ledamöter

2 suppleanter

AU
Reinhold
Christer
Henrik
Tore

Arena- & 
lotterikommittén

Tävlingskommittén

Ekonomi- & 
inköpskommittén

Ungdomskommittén
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Styrelsen har ordet
Vem trodde att den världsomfattande pan-
demi som vi såg avsluta säsongen 2019/20
skulle närmast förlama den säsong som vi nu
summerar. Under hösten fanns fortfarande en
tro om att viruset skulle klinga av så att vi
skulle kunna komma i gång med både senior-
och ungdomsverksamheten men, pyttsan, av
det blev det just inget.

Herrarnas elitlag i allsvenskan fick omsider
grönt ljus eftersom de tillsammans med både
herrarnas och damernas elitserielag betrakta-
des som yrkesverksamma medan damernas
allsvenska elitlag hann spela en seriematch
innan deras och all ungdomsverksamhet i steg
under november till januari stängdes av bandy-
förbundet för att redan i februari övergå till en
planering inför kommande säsong 2021/22.

Den publikfria bandy som i vintras erbjöds på
FOMAB Arena resulterade dock i många app-
låder. Herrarnas allsvenska elitlag var i det
närmaste stolpe-ut från ett elitseriekval,
slutade femma med mersmak efter en väl
genomförd säsong medan damernas unga elit-
lag vann sin enda seriematch på ett över-
tygande sätt som lovar gott inför framtiden.

Vinterns stora glädjeämne är den positiva
viljan att fortsätta träna och utveckla sitt
bandyspelande som våra unga spelare och
ledare visat många exempel på under
”pandemisäsongen”. De har med positiva
kommentarer stöttat varandra att kämpa
vidare, använt sociala media för att i vardagen
pusha varandra att göra det lilla extra för att
tillsammans fortsätta utvecklas.

Nu gäller det att fokusera framåt,

- Stärka föreningens ekonomi, som är stabil
även om pandemin har påverkat intäkter
och kostnader

- Prioritera satsningar på ungdomsverksam-
heten, som är synonymt med hur förening-
en kommer att utvecklas

- Fortsätta satsa på dam- och tjejverksamhe-
ten, där ungdomsledarnas tjejsatsning har
uppmärksammats medialt

- Garantera satsningen på föreningens två
elitlag i allsvenskan

- Stärka föreningens organisation, med öns-
kemål om en tydligare marknadssatsning

- Stärka föreningens kansli, som är hjärtat i
den ideella verksamheten

- Verka för att skapa fler isbanor, i både
kommunen och regionen

- Söka finansiering av bandyhall, en efter-
längtad dröm sedan 1990-talet

Står bandyn i norra Sverige inför ett epok-
skifte? I början av 1990-talet pratade vi om
före och efter ”elitsatsningen” där framsynta
bandyledare tog varandra i hand och bildade
samverkansföreningen Kalix/Nyborg BK som
senare blev Kalix Bandy. Är det möjligt att vi
om ett par år pratar om före och efter
”bandyhallen”? Hur kan du bidra till detta?

Ett STORT TACK till alla spelare, ledare, funktio-
närer, medlemmar och sponsorer och kans-
lister!
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Kommittéerna
Arena- /Lotterikommittén
Under verksamhetsåret 2020/21 har
lotterigruppen inte kunnat sälja lotter vid Coop,
ICA Supermarket, gallerian eller vid entrén på
grund av pandemin. Fyra stycken lotterier har
varit igång under säsongen: Andelslotteri,
Skoterlotteri, Supporterlotteri och Exklusiva
lotteriet. Ett stort tack till alla spelare, ledare,
funktionärer och styrelseledamöter som hjälpt
till med försäljningen på olika sätt, under den
svåra tid som uppstod under pandemin.

Under säsongen har föreningen kallat till en
besiktning av FOMAB Arena tillsammans med
representanter från fritidsförvaltningen och
fastighetsförvaltningen. Där protokoll fördes på
de brister som uppdagades. En uppföljning
kommer att ske under maj/juni 2021.

Ett stort tack till alla funktionärer som hjälpt till
med olika sysslor under hemmamatcherna.

Arenakommittén genom Leif Lindbäck
Lotterikommittén genom Sven-Olof Sundquist

Marknad-/Arrangemangskommittén

Den säsong vi nu summerar har för vår del
fullständigt lamslagits av den pågående pande-
min. Visserligen fick herrarnas allsvenska elitlag
som yrkesverksamma spela sin serie, även om
den haltade med inställda och WO-matcher men
serien kunde ändå genomföras, och för vår den
utan några lokala virushärjningar. Däremot så
stängdes redan i november möjligheten till alla
typer av publikarrangemang som vår kommitté
bygger merparten av sina intäktsjagande
aktiviteter kring, att endast få ta in maximalt
åtta personer förutom de funktionärer som
krävs för genomförande av matcharrange-
manget medförde att det inte ens var lönsamt
att annonsera om matcherna.

Vi ville visst ha publik till matcherna men
samhällets både nationella och lokala restrik-
tioner stängde grindarna och därmed stängdes
också möjligheten att sälja in aktiviteter i klubb-
rummet och grillkåtan, vid entrégrindarna och
ute på stan.

Damernas allsvenska serielag hann spela en
match men sedan stängdes deras serie liksom
alla ungdomslagens matchande. Ingen doft av

grillande korvar och hamburgare, stängda kiosk-
luckor, försäljningen låg nere.

Många av föreningens sponsorer hade det riktigt
tufft, vilket bidrog till minskade sponsorintäkter.
När många mindre sponsorer gick på knäna och
fokuserade på att överleva så blir det lätt för
föreningslivet som söker samverkan med dem
en form av multipeleffekt när många små bäckar
slutar leverera vatten eller pengar.

Den trogna bandypubliken kunde i alla fall trösta
sig med att koppla upp sig Staylives video-
sändningar och den vägen följa herrarnas elit-
seriematchande. Ett stort tack till föreningens
funktionärer som medverkade vid dessa
sändningar. Till den nu kommande säsongen pla-
neras ändringar av dessa videosändningar, hur
det blir återkommer vi till via hemsidan.

Men nu ser vi framåt, Svenska Bandyförbundet
har sedan i februari planerat för en normal-
säsong och det hoppas vi alla, publiken, spelare,
ledare, funktionärer och alla bandyvänner att
det blir verklighet.

Marknadsföring-/arrangemangskommittén
Christer Wallin, ordf
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Kommittéerna
Tävlingskommittén
Vi gör nu bokslut för en säsong som inte liknar
någon annan, bedriva en idrottslig verksamhet
med höga ambitioner under en pandemi är
sannerligen inte det lättaste.

Damlaget fick hela sin tävlingssäsong inställd,
de har dock tränat efter bästa förmåga med de
begränsningar och restriktioner som gällt för
idrotter som inte räknas till elitverksamhet.
FHM och de regionala förhållningsregler är det
som i mångt och mycket dikterat deras villkor
gällande träning. Både spelare och ledare skall
ha en eloge för att de hållit igång sin
verksamhet utan att få tävla, alla som själv
idrottat vet att själva matchandet är målet
med all träning man lägger ner på sin idrott.

Herrarnas säsong gick inte heller opåverkad av
pandemin, matcher som ställdes in som resul-
terade i segrar via walk-over, tomma läktare
osv. Inledningen av serien skapade lite oro var
vi stod i slagkraftighet, alltid svårt när det blir
ett uppehåll i matchandet efter försäsongen
innan själva seriespelet drar igång.

Under fortsättningen på serie fick de visa vad
de kunde, några mindre bra matcher kommer
alltid under en säsong men på det hela tycker
jag att det verkligen har varit riktigt roligt att
se vad laget kunnat prestera. En säsong som
jag verkligen tror hade uppskattats av publiken
om de hade fått tillträde till matcherna, för
stundtals har det varit riktigt bra bandy-
matcher vi bjudits på.

Vi slutade på en 5:e plats i serien, 1 poäng från
en kvalplats, vilket var ett rejält lyft från före-
gående säsong.

Nu har byggandet av nästa års trupper och
ledarstaber påbörjats med förhoppningen att
ytterligare kliv tas på planen, det lockar publik
till matcherna.

Hoppas verkligen vi får ses på FOMAB Arena
nästa säsong, med en pandemi under kontroll
eller vaccinerade.

Tävlingskommittén
Nicklas Johansson, ordf

Ekonomi-/Inköpskommittén
Vi har bl.a jobbat med frågor enligt nedan:

- Skylt-/ och dräktreklam, matcharrangemang
- Reklam bandytidning, matchprogram
- Målsponsring
- Info till sponsorer och samarbetspartners

Vi arbetar fortlöpande med att hitta nya spon-
sorer och nya lösningar till samarbeten. För
framtiden behövs nya sponsorkoncept för att
behålla/öka vår marknadsandel av sponsor-
pengarna. Idag bedrivs arbetet med sponsorer
på för få individer.

Sponsorsidan fick ett tapp på 750 000 kr
samtidigt som matchkostnaderna minskade i
samma storleksordning. Övrig minskning mot
budget uppkom genom minskade lotteriför-
säljningar.

Inga grötfrukostar eller sponsorträffar har
kunnat genomföras pga pandemin.

Stort tack till Lennart, Palle och Jens för er
hjälp.

Ekonomi-/Inköpskommittén
Henrik Eriksson, ordf
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Kommittéerna
Ungdomskommittén
Denna kommitté jobbar med ungdomsfrågor.
Det kan vara allt ifrån träningar, matcher,
serier, cuper, event av olika slag m.m. Huvud-
uppdraget är dock att få fler att börja spela
bandy.
Året som gått har varit svårt att få till några
större samlingar tex skolor, men glädjande är
att nästan 40 flickor har börjat spela bandy och
det får vi spinna vidare på till kommande
säsong, då vi får ta nya tag.

Ungdomskommittén
Magnus Johansson, ordf

Framtidskommittén
Föreningens ansvariga ledare är väl medvetna
om att det krävs insatser för att utveckla inte
bara föreningens utan hela regionens
bandyverksamheter. I det inledande arbetet
med att göra en översyn av läget har en SWOT
genomförts för att samla synpunkter på
bandyns styrkor, svagheter, möjligheter och
hot, här nedan ser du några av de pusselbitar
som samlats ihop till framtidspusslet.

STYRKOR

Kalix Bandy är en omtyckt förening, har en stark
bandyfamilj. Kalixregionen präglas sedan drygt
50 år sedan av en stark bandykultur. Före-
ningen har en framgångsrik 30-årig verksamhet
med bland annat 17 elitseriesäsonger samtidigt
som man fostrat svenska mästare, landslags-
spelare, mängder med duktiga spelare och led-
are. Kalix Bandy har ett väl fungerande kansli
som är hjärtat i verksamheten som stöd åt alla
ideella ledare i föreningen. Motståndarna
tycker det är häftigt att komma hit. Föreningen
har stadigt en ekonomi i balans. Kalix Bandy har
inlett en satsning på dambandyn som bland
annat resulterat i att ett F14-lag har anmälts till
seriespel.

SVAGHETER

Kalix Bandy har för lätt att göra som vi alltid
gjort samtidigt som vi är lite för osynliga, syns
man inte så finns man inte. Hela regionen, inte
bara kommunen, har dramatiskt färre isbanor
utanför tätorten där barnen kan lära sig åka

skridskor, vilket betyder att skridskoskolorna
har centraliserats. Kalix Bandy måste äga frågan
själv att utvecklas, inte ständigt klaga på andra.
Kalix kommun har nedprioriterat bandysporten
i sina verksamhetsbeslut. Det är för få pojk- och
juniorspelare i regionen som ska utgöra kom-
mande års seniorspelare. Föreningen har behov
av att fler damer och flickor intresserar sig för
att bli förtroendevalda och ledare på olika
uppdrag. För få ungdomar som stannar kvar
inom bandyn.

MÖJLIGHETER

Kalix Bandy är den enda elitbandyförening i
norra Sverige, använd detta i reklamen. Före-
ningen har ett behov av att anställa en
marknadsinriktad klubbchef som kan avlasta de
tunga uppdragen som ordförande och kassör
har. Bandyhallar i regionen är ett måste för att
bandyn ska fortsätta utvecklas, en i Kalix och en
i Torneå/Kemi-området. För rekryteringen i
Kalix-området måste tanken på ett bandygym-
nasium utvecklas, samtidigt som förnyade
satsningar på bandy på skoltid återupplivas.
Flickbandyn har en enormt stor potential. För
att stärka dambandyn både verksamhets-
mässigt och ekonomiskt måste en separat
tävlingssektion för dambandyn startas upp.
Samverka med andra för att nå gemensamma
mål. Nya styrelseledamöter öppnar för viktiga
förändringar. Fånga upp ungdomar som slås ut
från hockeyn.

HOT

Mycket oroande är den negativa utvecklingen
av finska bandyn, ett föreningsliv som verkar
sakna sisun. Oroande är också om regionens
bandy de närmaste åren inte får till en riktigt
markant riktningsförändring till det bättre, om
beslutet att bygga en bandyhall prioriteras bort,
om föreningen inte lyckas med att rekrytera en
ny generation av både spelare, ledare och
publik som söker sig till bandyn. Färre lokala
företag som kan sponsra föreningslivet. Färre
och färre på läktaren. Liten beslutande krets
som gör att verksamheten riskerar somna in.

Framtidskommittén
Reinhold Andefors, ordf
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Årsredovisning

BALANSRÄKNING 2020/21 2019/20

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel 134 319 414 389 
Kundfordringar 202 553 207 162 
Interimsfordringar 262 009 409 915 
Övr kortfristiga fordringar 54 474 33 463 
Varulager 47 694 44 399 
SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 701 049 1 109 328

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader 2 204 873 2 261 883
Inventarier 32 181 7 042
SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 237 054 2 268 925

SUMMA TILLGÅNGAR 2 938 103 3 378 253

SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 76 159 151 480
Interimsskulder 422 104 394 246
Övriga kortfristiga skulder 30 527 36 861
SA KORTFRISTIGA SKULDER 528 790 582 587

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övrig skuld 186 680 280 010

EGET KAPITAL
Balanserat resultat 2 515 656 2 423 012
Årets resultat (förlust) -293 023 92 644

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 2 938 103 3 378 253

STÄLLDA PANTER
För egna skulder
Företagsinteckningar 500 000 500 000

Till årsmötets förfogande stående medel utgörs av följande:
Balanserat resultat 2 515 656
Årets resultat -293 023

2 222 633

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 2 222 633 kr
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Årsredovisning

RESULTATRÄKNING 2020/21 2019/20

FÖRENINGENS INTÄKTER

Matchintäkter 170 840 178 032
Reklam & sponsring 1 790 976 2 553 577
Övriga intäkter 755 612 1 769 654
Erhållna bidrag/ersättningar m.m. 647 033 794 673

Summa föreningsintäkter 3 364 461 5 295 936

FÖRENINGENS KOSTNADER

Matchkostnader -825 815 -1 676 012 
Marknadsaktiviteter -61 115 -258 580 
Material/övriga kostnader -930 008 -1 365 991
Personalkostnader     1) -1 771 961 -1 826 279

Summa föreningskostnader -3 588 899 -5 126 862

AVSKRIVNINGAR

Avskrivning byggnader -57 010 -57 010
Avskrivning maskiner & inventarier -11 510 -2 348

Summa avskrivningar -68 520 -59 358

FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER

Ränteintäkter 0 1
Räntekostnader & liknande poster -65 -17 073

Summa finansiella intäkter/kostnader -65 -17 072

Årets resultat (förlust)      2) -293 023 92 644

1)  Personalkostnad herrlag ledare: 162 068 kr (97 514 kr), spelare 783 533 kr (722 036 kr)
Övriga anställda: 323 262 kr (372 594 kr) inkl ev bidrag. (Fjolårets siffror inom parentes)

2) Ungdom: Intäkter 181 583 kr, kostnader 57 242 kr = resultat 124 341 kr
Dam: Intäkter 95 730 kr, kostnader 79 023 kr = resultat 16 707 kr
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Budget

RESULTATBUDGET BUDGET UTFALL BUDGET
2021/22 2020/21 2020/21

FÖRENINGENS INTÄKTER

Matchintäkter 220 000 170 840 180 000
Reklam & sponsring 2 560 000 1 790 976 2 500 000
Övriga intäkter 1 000 000 755 612 1 500 000
Erhållna bidrag/ersättningar m.m. 650 000 647 033 850 000

Summa föreningsintäkter 4 430 000 3 364 461 5 030 000

FÖRENINGENS KOSTNADER

Matchkostnader -1 450 000 -825 815 -1 600 000

Marknadsaktiviteter -100 000 -61 115 -250 000

Material/övr kostnader -950 000 -930 008 -1 300 000

Personalkostnader -1 850 000 -1 771 961 -1 810 000

Avskrivningar -70 000 -68 520 -60 000

Räntekostnader -10 000 -65 -10 000

Summa föreningskostnader -4 430 000 -3 657 484 -5 030 000

Årets resultat 0 -293 023 0
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Verksamheten

Hyrda lokaler/anläggningar
Kalix Bandy hyr av kommunen klubbrum och förråd i ishallen, kontor till kanslipersonalen
och klubbrum i den återuppbyggda sekretariatbyggnaden. Föreningen betalar även
kommunen för försäljningsrätt och reklamförsäljningsrätt på FOMAB Arena.

Nyttjande av kommunala lokaler
Föreningen nyttjar kommunens anläggning FOMAB Arena. Verksamhet bedrivs där sju
dagar i veckan under pågående säsong. Säsongen 20/21 har vi haft följande lag: Herr,
dam/F17, P16/17, P 12/14, F12/14, P10, F11/9 och P9. Ingen Bandyskola/Skridskoskolan
pga pandemin. Träningar pågår vanligtvis under sex timmar på vardagar och något mer
under helgen. Föreningen nyttjar även ex.vis Furuhedshallen, Sportcity och Part Arena.

Denna säsong är det endast elitverksamheten inom Svenska Bandyförbundet som fått
genomföra sina serier. Dvs herrarnas- och damernas elitserier och herrarnas Bandy-
allsvenska med motiveringen ”yrkesverksamhet”. Dam allsvenskan & P16 hann endast
spela en seriematch innan all övrig match- och cupverksamhet ställdes in. Periodvis har
det inte ens varit tillåtet för spelare äldre än födda -05 att träna tillsammans.

Egna anläggningar
Föreningen har fyra ”kiosker/försäljningsställen” uppställda på Kalix IP. Kioskerna ut-
nyttjas normalt vid seniormatcherna, vid ungdomslagens matcher nyttjas oftast
ungdomarnas klubbrum i ishallen eller klubbrummet ovanför kansliet. Denna säsong då
publik inte var tillåten nyttjades inga kiosker eller klubbrum. Föreningen har själv byggt
omklädningsrum till herrarnas seniorlag.

Anställda
Föreningen har arbetsgivaransvar för två tjänstemän Anette Söderlund och Anette
Vikström som arbetar på kansliet. Anette Vikström har delvis varit tjänstledig under
säsongen.

Medlemmar
Sedan föreningen bildades 1990 har 1.979 st varit medlemmar, varav 239 st löste med-
lemskort för 2020/21.
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Lagens verksamhet
Herrlaget
Tränare Peter Stock

Pär Nilsson
Material/lagl Mikael Öhman
Material Sergei Noujdinov

Stefan Stenman
Rehab team Sara Ekman

Joe Rathod

Nyförvärv Pontus Bergdahl
Tuomas Mokko
Janne Rintala
Joel Snäll
Emil Stock
Toni Vanha

Förluster Wilmer Andersson
Ivan Detsura
Albin Ekström
(Mikael Jansson)
Elis Lindgren
Marcus Lindgren
Viktor Lundbäck
Joakim Persson
Simon Sandström

Vi i ledarstaben för Kalix Bandys herrar sum-
merar nedan en väldigt speciell säsong som
sportsligt slutade med ett rejält kliv uppåt i
tabellen jämfört med tidigare år.

Laget startade upp försäsongen i början av maj
ledda av Pär Nilsson. Eftersom hallarna var
stängda pga pandemin så bestod de flesta gem-
ensamma passen av löpning för att jobba med
hjärta/lunga, styrkepassen körde spelarna på
egen hand eller i mindre grupper.

När laget haft några veckors semester och åter-
samlades i början av augusti så kändes det som
att laget var rejält revanschsuget efter två
säsonger på nedre halvan av Bandyallsvenskan.

Pandemin hade under sommaren lugnat ner sig
och när vi genomförde ett läger i mitten på

augusti så trodde vi alla att en normal säsong
fanns runt knuten.

Som alla känner till så blev det istället så att en
ny pandemivåg sköljde över Sverige under sen-
hösten och hela säsongen var plötsligt osäker,
men vi kunde genomföra våra tänkta matcher i
Allsvenska Supercupen som vi spelade 18-20
september i Uppsala.

Vi var som vanligt till denna cup lite ringrostiga
och ligger en bit efter träningsmässigt jämfört
med alla hall lag, vi förlorade på fredag mot Unik
med 8-4, i andra matchen blev det en ny förlust
denna gång mot Katrineholm, men andra halvlek
lovade gott och på söndagen avslutade vi riktigt
bra med en seger mot Tillberga med 6-2. Vi fick
en fysisk genomkörare och testade även två
olika uppställningar som gav en hel del svar inför
annalkande säsong. Taktiskt gick vi mot en för-
ändrad uppställning jämfört med föregående
säsong.

Efter Uppsala resan där vi fått känna på stor is så
var vi tillbaka i Part Arena för rinkträning, fyra
veckor till inne i ”badkaret”, känns alltid sisådär
efter att man fått spela matcher på stor plan
men vi höll uppe humöret på ett fantastiskt bra
sätt trots avsaknandet av bandyhall och trä-
ningsmatcher, dessutom svävande en stor
osäkerhet kring hur kommande säsong skulle bli.
Blir det spel överhuvudtaget, blir det en full
serie eller kanske en enkelserie för att minska på
antalet matcher.

Efter många om och men så klubbade bandy-
förbundet igenom att en full serie skulle genom-
föras. Vad som är rätt eller fel är svårbedömt
men nu kunde vi inte göra annat än att för-
bereda oss på bandymatcher.

Seriepremiären blev framskjuten vilket innebar
ett extremt pressat spelschema. Vi kunde snabbt
konstatera att om vi får in covid 19 i laget och
därmed tvingas flytta matcher så blir det
sannolikt så att vi tvingar lämna WO eftersom vi
får svårt att kunna få in fler matcher i det
fullspäckade spelschemat. Tillsammans med vår
lagläkare Sara Ekman tog vi därför fram ett antal
rutiner som spelarna och vi ledare skulle följa
hängivet, och jag törs säga att vi troligen var
bästa idrottslaget i Sverige på att hålla Covid 19
borta.
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Lagens verksamhet
Herrlaget forts

Vi lyckades så när men i slutet av säsongen så
testades vår finske spelare Toni Vanha positiv
och eftersom Mokko åkt i samma bil så
hamnade även Mokko i karantän. Vi tvingades
klara oss utan våra utmärkta nyförvärv i några
matcher.

Tillbaka till seriespelet där vi skulle starta upp
med en rejäl utmaning, fyra raka bortamatcher,
första helgen skulle vi till Boltic (Karlstad) och
Örebro. Den trippen gav 0 poäng och förlusten
mot Boltic var den enskilda förlust som sved
mest för vi slarvade verkligen bort matchen och
kom inte upp i acceptabel nivå, på söndagen gav
vi dock seriesuveränen Örebro en rejäl match
där vi ledde med 3-1 i halvtid och även hade 5-5
med mindre än 15 min kvar. Tyvärr blev det en
snöplig förlust men där och då kände man att vi
har kommit en bra bit på vägen med vår spelidé,
där vi vill äga mer boll i matcherna och anfalla
på ett mer samlat sätt än tidigare år. Vi ville
också spela med två sittande mittfältare som
skulle vara navet i vårt spel (Janne och Anton V).

Våra nyförvärv med bland annat Janne Rintala,
Tuomas Mokko, Toni Vanha och Joel Snäll visade
också direkt att de kommer att bli starka till-
gångar i vårt lag.

Helgen efter hade vi en ny borta resa men tyvärr
lyckades vi bara bärga två poäng efter en klar
seger mot Katrineholm, men förlust i en raff-
lande match mot Tillberga.

2 poäng på de 4 första omgångarna var inte vad
vi hade hoppats på men efter det hittade vi rätt
och började vinna match efter match, vi var
obesegrade i 7 raka matcher + 2 WO segrar
innan vi förlorade mot Åby på bortaplan.

Vi jobbade på och med 3 omgångar kvar hade vi
spelat till oss ett jätteläge att bli 3:a i serien och

därmed få spela elitseriekval! Vi vann planenligt
mot Nässjö med 7-1 och då väntade en Covid
uppskjuten match på torsdag mot Katrineholm
innan vi på lördag skulle få spela en direkt av-
görande match mot Tillberga, om vem som når
elitseriekvalet.

Torsdag 25/2 kl 15:55 när domaren Ronny
Andersson blåste av matchen så var besvikelsen
enorm, vi förlorade med 4-5 och elitseriekvalet
hade troligen gått upp i rök.

Att vi lyckades förlora denna match är en gåta
för vi var så mycket bättre och skapade betydligt
fler målchanser än motståndarna, men sådan är
idrotten och min personliga besvikelse var
enorm, jag kände att jag inte hade lyckats för-
bereda spelarna tillräckligt bra mentalt.

I sista matchen visade vi återigen upp det spel
som gjort oss starka under säsongen och varit
vägvinnande, vilket gav oss en klar seger med 6-
3 mot Tillberga och vi slutade på en bra 5:e plats
i tabellen.

Vi ledare sammanfattar säsongen som mycket
lyckad där vi spelmässigt har tagit ett rejält kliv
jämfört med de senaste säsongerna, målsätt-
ningen var också topp 5, vilket vi lyckades nå.

Dessutom har vi haft fantastiskt roligt ☺

Även ett stort tack till sponsorer som stöttar
Kalix Bandy.

Peter Stock & Pär Nilsson som tränare till-
sammans med Micke Öhman, Stefan Stenman &
Sigge Noujdinov samt evigt unge Joe Rathod
som fysio.

Vid pennan Peter
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Lagens verksamhet
Damlaget

Förra våren fanns det många frågetecken
borta i horisonten om hur det skulle bli med
vårat duktiga damlag och det eländiga lilla
virus som började sprida skräck över hela vår
värld.

I slutet av juli såg det riktigt mörkt ut, om vi
skulle få ihop en hel trupp. Men sen kom
vändningen i form av att två stycken spelare
som heter Hanna (en från Sunnära och en från
Härnösand) hörde av sig och ville börja spela
med oss.

Det gav även en kick åt flera som tänkte sluta
och de remmade på skridskorna de med och
vips så hade vi en stor och bra trupp.

Nu hoppades vi bara på att vi skulle få spela
serien som vi laddat för. Jo, en enda match
hann vi få och som vi spelade den! Vinst med
4-0 och ett spel som såg riktigt lovande ut. Sen
tog viruset över och det blev stopp för dam-
allsvenskan. Nå, vi blev ju obesegrade i alla
fall.

Vi fick rikta om vårat focus till träning i stället
och hoppas vi är igång till hösten 2021. Trä-
ningarna blev en utmaning med att alla skulle
byta om hemma och avstånd skulle hållas.
Periodvis fick vi inte ens träna tillsammans då

födda -04 och äldre inte fick ha gemensamma
träningar.

Tjejerna och ledarna har skött det riktigt bra
och det har fungerat efter omständigheterna.
Avstånd har hållits och övningarna har an-
passats på ett bra sätt.

Det som varit mest roligt, är att få se
damernas driv och vilja på träningarna fast
coronan lurat bakom hörnet. Inga tecken på
dålig motivation inte, snarare en vilja att
komma igen ännu starkare och ännu bättre.

Vi har även inför kommande säsong fått hem
Caroline Strömberg från Umeå och några
yngre tjejer som kommer att gå in som första
års juniorer, så truppen blir än större.

Vi drar igång försäsongsträningen redan 4:e
maj efter spelarnas egna önskemål, så det
lovar gott ☺

/Lennart Alm, lagledare med ledarteamet

201108 Umedalens IF – Kalix Bandy 0-4 (0-2)
0-1 min 27 Tanja Sandberg Illarionova
0-2 min 33 Tanja Sandberg Illarionova
0-3 min 71 Emma Andersson
0-4 min 89 Thilde Nilsson
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Lagens verksamhet
P16/17

Den klart märkligaste säsongen är till ända
med endast träningar och en (!) match. Såg
fram emot en säsong med flera resor och
många matcher, men som alla vet slutade
det med endast en match mot Umedalen.
Sedan stoppades alla resor och serier pga
pandemin.

Vi har ändå hållit igång med träningar 2-4
ggr/vecka, med mycket spel som fokus. Sista
veckan av säsongen kom en del spelare från
senior truppen med på träningarna, vilket
var roligt för pojkarna då vi blev fler.

Planen för säsongen var att träna vissa pass
tillsammans med KBK för att få en övergång
till seniorspel kommande säsong. Men det
sprack när restriktionerna förbjöd äldre att
idrotta tillsammans.

Nu drar vi ett streck över det som varit och
blickar framåt mot nästa säsong, då vi
kommer att samarbeta med KBK och pojk-
arna från P16/17 kommer att representera
KBK i div 1, vilket blir spännande och ut-
manande men samtidigt roligt och framför-
allt bra för bandyn i Norrbotten.

/Ledarna genom Magnus Johansson

201108 Kalix Bandy-Umedalens IF 16-2 (4-2)
Jesper Bjerner 1 mål
Casper Bergdahl 2 mål
Emil Stock 7 mål (varav 1 straff)
Isac Josefsson 2 mål (varav 1 straff)
Vidar Fredriksson 3 mål, 1 ass
Ludwig Frohm 1 mål, 3 ass
Hugo Olsson 2 ass
Simon Zakrisson 2 ass
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Lagens verksamhet
F12/14, F9/11 
Efter en massa tänkande på hur vi skulle få
mer tjejer till vår förening beslutade jag
(Lennart Alm) och Johan Lambertsson oss för
att prova starta upp ett tjej gäng med för-
hoppningar på ca 8-10 tjejer.

Vi visste inte hur det skulle bli, då allt var
osäkert med denna Corona, där föreningar
och lag fått ställa in både träningar och
seriespel. Fanns det ens då ett intresse för
tjejer att spela bandy?

Jo, det fanns det och efter bara några
träningar var vi upp i ett 30-tal nya tjejer som
vi direkt fick börja dela upp i mer rätta
åldersklasser där Lennart tränade F12/14 och
Johan F9/11 med understöd av några riktigt
duktiga damspelare.

Vi försökte anpassa övningar m.m. för att
göra det så Corona säkert som möjligt på
planen. Alla tjejer fick bland annat byta om
hemma.

F12/14
Där tränade vi grunder i bandyspelet och lite
förberedande för seriespel mm som kommer
nästa säsong. Några av tjejerna har även fått
träna med seniorlaget damer och några
kommer även ingå i damtruppen som första
års juniorer.

F9/11
Där har fokus legat på lek och ha roligt
samtidigt som man tränat skridskoteknik på
ett lekfullt och Corona säkert sätt, det har
varit riktigt uppskattat.

Att vi fick igång så många tjejer fanns inte i
vår fantasi och det blev verkligen uppmärk-

sammat i massmedia i form av reportage i
SVT Nordnytt och P4 Norrbotten samt NSD
och Kuriren.

Mycket bra för dam- och tjejbandyns fram-
tida utveckling och för hela föreningen Kalix
Bandy.

/Lennart & Johan

P12/14
Det har varit en annorlunda säsong pga
pågående pandemi. Tyvärr har det inte varit
några matcher eller cuper, men trots det
har spelarna tränat på bra. Vi har även haft
några nya spelare som tränat med oss den
här säsongen.

På träningarna har det varit mycket spel,
men också skridskoteknik både med och
utan boll. Vi har ofta haft två målvakter på
träningarna, vilket varit positivt både i spel
och i övningar.

Vi är imponerade över spelarnas engage-
mang och motivation, trots att inga matcher
har kunnat spelas. Vi ser fram emot nästa
säsong och hoppas att både nya och gamla
spelare fortsätter spela bandy.

/Mats, Joakim & Jonas
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Lagens verksamhet
P11 
Med de utmaningar som vi har haft beroende
på pandemin som varit denna säsong, så har
det tyvärr inte blivit några matcher eller
cuper för pojkarna.

Upplägget med träningarna har fortsatt varit
att ha fokus på skridskoteknik både med och
utan boll. Pojkarna har även fått testa på
övningar med korta lyror och nedtagningar.
Givetvis så har vi försökt spela så mycket som
möjligt.

Vi har även pratat mycket om lagsamman-
hållning och vikten att kunna hjälpa varandra
ute på isen, både i spel men också hur man är
en schysst lagkamrat.

Vi är väldigt imponerade hur motiverade och
engagerade pojkarna har varit under säsong-
en, även fast det inte fått spela några
matcher.

Vi ser fram emot nästa säsong, då vi för-
hoppningsvis kan spela matcher och cuper.

Vi vill även tacka alla föräldrar som på ett
föredömligt sätt hjälper till inom laget.

/Olov & Anders

U9
Våra yngsta bandyspelare födda 2011-2013
har tränat två gånger per vecka under
ledning av Jonas Berglund och Andreas
Ekholm.

Fokus har legat på att träna grunderna,
mycket skridskoåkning med och utan boll.
Fast såklart även matchträning med både 7-
manna mål och de mindre små målen.

Kärntruppen har bestått under säsongen
även om det har kommit och gått några
spelare delvis på grund av bristande
motivation då inga matcher eller cuper fick
spelas.

Men utvecklingen har gått framåt och nu är
de än bättre rustade inför cuperna till kom-
mande säsong.

/Kansliet
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Verksamhetens art och inriktning
Kalix Bandy har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt 
och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:
- den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
- alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhälls-

grupperingar
- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap



Resultat / Statistik
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BANDYALLSVENSKAN

Lag S V O F GM-IM D P

1 Örebro SK 22 21 0 1 159-70 89 63

2 IFK Rättvik 22 15 1 6 106-82 24 46

3 Gripen Trollhättan 22 14 1 7 131-83 48 43

4 Åby/Tjureda IF 22 13 2 7 124-83 41 41

5 Kalix Bandy 22 13 2 7 123-95 28 41

6 Ljusdals BK 22 12 2 8 119-99 20 38

7 TB Västerås 22 11 4 7 113-79 34 37

8 Falu BS 22 10 2 10 89-83 6 32

9 Lidköpings AIK 22 10 2 10 110-109 1 32

10 Katrineholm Bandy 22 10 2 10 98-113 -15 32

11 UNIK Bandy 22 8 3 11 99-106 -7 27

12 Jönköping Bandy 22 8 1 13 75-126 -51 25

13 Nässjö IF 22 7 2 13 70-93 -23 23

14 IF Boltic 22 7 2 13 58-97 -39 23

15 Västanfors IF 22 1 4 17 76-129 -53 7

16 IFK Kungälv 22 1 0 21 34-137 -103 3

Lag Straffar Hörnor Mål SM HM FM StM Självmål 1 HM % ² StM % ³ Utv

Falu BS Bandy 8 198 89 63 19 0 7 0 10% 88% 670

Gripen Trollhättan BK 9 189 131 100 24 3 4 0 13% 44% 410

IF Boltic 8 133 58 43 9 0 6 0 7% 75% 410

IFK Kungälv 7 83 34 25 5 0 4 0 6% 57% 510

IFK Rättvik 11 178 106 81 18 0 7 0 10% 64% 510

Jönköping Bandy IF 7 114 75 54 16 1 4 0 14% 57% 870

Kalix Bandy 5 178 123 90 28 1 4 0 16% 80% 500

Katrineholm Bandy 11 161 98 72 19 0 6 1 12% 55% 365

Lidköpings AIK 15 202 110 80 20 0 10 0 10% 67% 600

Ljusdals BK 20 234 119 87 20 0 12 0 9% 60% 460

Nässjö IF 7 160 70 54 13 1 2 0 8% 29% 590

TB Västerås 9 180 113 90 15 0 7 1 8% 78% 700

UNIK Bandy 8 178 99 78 18 0 2 1 10% 25% 770

Västanfors IF Bandy 7 180 76 49 23 2 2 0 13% 29% 760

Åby/Tjureda IF 7 201 124 102 16 2 4 0 8% 57% 580

Örebro SK Bandy 13 220 159 123 25 2 8 1 11% 62% 475

¹ När ett lag gör självmål räknas det som mål för motståndaren. Mål här betyder att en motståndare har gjort självmål

² Antal procent av hörnorna som blir mål.

³ Antal procent av straffarna som blir mål.

BANDYALLSVENSKAN Antal Mål Ass Tot Utv

Johan Sundquist 20 31 8 39 20

Simon Viklund 19 20 14 34 0

Janne Rintala 18 8 16 24 40

Anton Voronchikhin 20 10 13 23 30

Niklas Sundqvist 20 3 16 19 30

Jimmy Berglund 18 12 2 14 50

Anton Khrapenkov 16 3 11 14 50

Mattias Snäll 19 8 4 12 10

Tuomas Mokko 19 5 3 8 10

Jonathan Johansson 20 3 1 4 110

Robin Alamaa 16 3 0 3 30

Emil Stock (J) 20 3 0 3 0

Pontus Bergdahl 4 1 1 2 10

Toni Vanha 14 2 0 2 10

Mikael Jansson 9 0 1 1 0

Niclas Rönnqvist 15 1 0 1 60

Joel Snäll (MV) 20 0 1 1 0

Oskar Sundqvist 20 0 0 0 10

Clas Karlsson 11 0 0 0 10

Olov Englund 1 0 0 0 0

SM = spelmål
HM = hörnmål
FM = frislagsmål
StM = straffmål
Utv = utvisningsminuter



Verksamhetsplan 2021/22
MÅLSÄTTNINGAR 
Övergripande målsättningar verksamhetsåret
2021/22

▪Vara representerad topp-fem av herrarnas
bandyallsvenska.

▪ Fortsätta den sportsliga utvecklingen av
damernas allsvenska bandylag.

▪ Fortsätta skapa en bredare ungdomsverksam-
het på såväl pojk- och flicksidan.

▪ Satsa på välutbildade spelare som represen-
terar föreningen positivt både på och utanför
arenorna.

▪ Fortsätta attrahera ungdomar att satsa på
bandyn så att den i sin tur garanterar att före-
ningen kan ställa upp med ungdomslag på
både pojk- och flicksidan i de nationella serie-
systemen.

▪Prioritera att lära unga att åka skridskor och
att senare ha bandykul.

▪ Stärka föreningens ekonomi som förutom att
den är i balans även utvecklas och har ett
positivt framtida kassaflöde.

▪Ansvar för att alla som representerar före-
ningen tar ett idrottsligt, socialt och kulturellt
samhällsansvar som i grunden fokuserar på att
utveckla våra barn och ungdomar.

▪Vara en intressant samverkanspartner för
näringsliv och samhälle, som ger oss alla en
gemensam nytta.

▪ Fortsätta positivt marknadsföra föreningen
och kommunen, såväl nationellt som interna-
tionellt.

▪Vara välkomnande till vår verksamhet så att
alla känner trivsel, kamratskap och samman-
hållning.

▪Vara intressant, samarbetsvillig och öppen i
relation till media som resulterar i en positiv
bevakning.

▪Bedriva en kontinuerlig fortbildning av våra
ledare, både internt och med externa sam-
verkanspartners.

▪Ge möjlighet till både spelare och ledare som
vill testa sina idrottsliga gränser, där de får
tillfälle att njuta av bandyn och dela den
värdefulla sociala gemenskapen inom bandy-
familjen.

▪ Lyfta fram jämställdheten inom bandyn, både
på spelar- och ledarsidan.

▪Motverka droganvändning samt alla former av
diskriminering.

TÄVLING/VERKSAMHET
Var hittar du Kalix Bandy i vinter?
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Herr (Bandyallsvenskan)

Dam (Allsvenskan Norra)

P16 B

P12/14

F12/14

P9/11

F9/11

Bandykul/Skridskokul

Kalix Cup

Vårcupen (P15)



Verksamhetsplan 2021/22
MARKNAD & ARRANGEMANG 
Ekonomi och ansikte utåt i en härlig harmoni

Utveckling av partnerskap (produkter och
samarbeten), modernisering, sponsoraktivi-
teter (klubblokal och grillkåta), Bandytidnin-
gen etc.

Bandyns Dag (oktober), Halloweendisco (no-
vember), Skyltsöndag (december), höstlovs-
aktiviteter och företagsträffar.

Ständig utveckling av att göra våra matcher
mer tilltalande och locka en större publik.
Föreningen trycker Matchprogram till Herr
och Dam.

Fortsatt utveckling av hemsidan och sociala
medier, hög aktivitet gentemot media samt
nystart med souvenirer.

EGNA FÖRENINGSAKTIVITETER
Var kommer vi mer ägna oss åt?
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Partnerskap

Event

Matcher

Marknadsföring

P
M

M
E

Lotterier (minst ett större

lotteri, matlotterier, 

50/50 etc.).

Utbildning av ledare.

Medlemsvärvning.

Funktionärsträffar två
gånger under säsongen.

Upptaktsträffar med herr-
respektive damlaget.

Upptaktsträffar med alla
ungdomslag, ledare och
lagföräldrar.

Det var en kort version av de
områden vi kommer att arbeta

med under kommande
verksamhetsår.




