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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 2023/24

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 2-3 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

Nicklas Johansson
Jens Nilsson

Suppleanter Jens Lundbäck
Patrik Nilsson

Revisorer Eskil Johansson
Kent Bodlund
Olov Sandlund

Revisor suppleant Jonas Qvist

Anställda Anette Söderlund, 100%
Anette Vikström, 100%

LEDARE
Herr Mats Rönnqvist, tränare

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

Dam Erik Henriksson, tränare
Lennart Alm, lagledare
Johan Lambertsson, material
Erik Sandin, material

P13/15 Jonas Henriksson, tränare
Joakim Persson, tränare
Mats Rönnqvist, tränare

F13/15 Lennart Alm, tränare

F10/12 Johan Lambertsson, tränare

P11/12 Olov Englund, tränare
Anders Fredriksson, tränare
Jonas Berglund, tränare

P9/11 Jonas Berglund, tränare
Mikael Palovaara, tränare

Bandykul/Skridskokul
Inställd pga pandimin

Personal
Anette S
Anette V

STYRELSEN
7 ledamöter

2 suppleanter

AU
Reinhold
Christer
Henrik
Tore

Arena- & 
lotterikommittén

Tävlingskommitté D & H

Ekonomi- & 
inköpskommittén

Ungdomskommittén
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Styrelsen har ordet
De två senaste säsongerna har varit speciella.

Säsongen 2019/20 överraskade pandemin oss,
och i steg stängde den ner bandyspelandet, för
många både träningar i grupp och matchandet.
Det gällde alla förutom herrarnas bandyall-
svenska lag som klassades som yrkesverksamma.

Den senaste säsongen fortsatte pandemin att
ställa till det för serieläggarna som snudd på hela
säsongen fick söka nya mötesdagar och tider för
matchandet. Viruset med sina nya varianter på-
verkade hela samhället vilket medförde att
resandet påverkades, med allt från inställda till
betydligt färre flyganslutningar inför borta-
matcherna.

Men herrarnas allsvenska serie genomfördes på
ett hedervärt sätt med många minnesvärda
matcher på FOMAB Arena, en serie med många
jämna matcher och nervkittlande avslutningar
som till slut resulterade i en femte plats, några
stolpskott från den sista kvalbiljetten.

Och på ett minst sagt lika hedervärt sätt genom-
förde föreningens allsvenska damlag sitt serie-
spelande. Det här laget vann sin enda seriematch
året innan och den här säsongen överraskade de
både sig själva, ledare och motståndare med ett
konstruktivt och vägvinnande spel. Sträck på er,
vi är många bandyälskare som anar att ni är
duktigare än vad ni själva tror.

Stort tack till de allsvenska herr- och damlagens
ledare och spelare. Och alla funktionärer som
gjorde matcherna möjliga.

Tillsammans med Svenska Bandyförbundet, SISU
Norrbotten och regionens bandyföreningar tar
Kalix Bandy ett utökat ansvar att stärka den
svensk – finska ungdomsverksamheten mellan
Luleå och Uleåborg.

Föreningen har flera duktiga ungdomslag och
ledare som ska ges möjlighet att spela fler
regionala matcher som pool-spel och på större
planer.

När det gäller föreningens kansliverksamhet har
de senaste två pandemi-säsongernas krångel
stundom stökat till det och här har kanslisten
Anette Söderlund med sin rutin tagit ett stort
ansvar tillsammans med framför allt nestor
Henrik Eriksson som har varit ett värdefullt stöd
framför allt kring matchfixandet. Den sortens eld-
själar som Henrik är växer inte på träd.

Föreningens ekonomi är stabil men insatser före-
slås för att stärka den, och hit räknar vi också
insatser för att öka publikintresset och antalet
funktionärer vid matcherna.

Inför den nyss avslutande säsongen införde vi var
sin tävlingskommitté för herrar och damer och
här har ledamöterna lagt ner ett mycket viktigt
och strategiskt arbete under ledning av Nicklas
Johansson och Johan Lambertsson. Inför den
kommande säsongen planeras för att stärka
kommittéerna för Marknad & arrangemang samt
Kalix Bandys framtid.

En annan viktig utvecklingsfråga är utbildning av
föreningens ledare, till både tränar- och mål-
vaktstränarutbildningar som bandyförbundet er-
bjuder, det här skapar en framtidstro som
smittar av sig och ser till att vi lär oss tillsammans
med övriga inom bandysporten.

Ett STORT TACK till alla spelare, ledare, funktio-
närer, medlemmar, sponsorer och kanslister!
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Kommittéerna
Arena- /Lotterikommittén
Under verksamhetsåret 2021/22 har lotteri-
gruppen inte kunnat sälja lotter vid Coop, ICA
Supermarket eller gallerian på grund av pande-
min. Vid entrén såldes 50/50 under herr-
matcherna. Fem stycken lotterier har varit igång
under säsongen:
- Andelslotteri
- Matlotteri, 2 st
- Exklusiva lotteriet
- 50/50-lotteriet
Samt det nya Charklotteriet under herr- och
dammatcherna som Nordchark sponsrat.
Ett stort tack till alla spelare, ledare, funktionärer
och övriga som hjälpt till med försäljningen på
olika sätt.

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.

Under uppstarten av kylanläggningen så havere-
rade den vilket ställde till med stora problem.
För att få kyla till arenan, var kommunen
tvungen att hyra in två kylanläggningar, vilka
visade sig ha så dålig kapacitet att endast 2-5
grader kunde uppnås ute på bandyarenan. Det
medförde att vi fick vänta tills slutet av novem-
ber innan Kung Bore hjälpte till, vilket ställde till
problem med lagens träningar & matcher.

Under säsongen har det varit stora problem med
snöskottningen runt arenan, vilket föreningen
påtalat. Problemet har uppstått när fritidsför-
valtningen och fastighetsförvaltningen inte
kommit överens om vem som skall betala.

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 gångna säsongen påverkades liksom fjol-
årets säsong av pandemin, även om match-
arrangemangen efter årsskiftet kunde genom-
föras mer i enlighet med den uppgjorda spel-
ordningen. Den första delen av säsongen
präglades av många flyttade matchtillfällen
vilket gjorde det svårt att i förväg planera för
aktiviteter med våra matchsponsorer i både
klubbrummet och grillkåtan.

I klubbrummet hade föreningen aktiviteter vid
de flesta av herrlagets hemmamatcher medan
damlaget prioriterade att ha sin servering där
vid hemmamatcherna. Däremot var grillkåtan
endast uthyrd vid ett matchtillfälle.

Svenska Bandyförbundets marknadsgrupp har
ett huvudsakligt fokus på elitseriematchandet
och deras ambition har varit att få föreningarna
att öka intäkterna på matcharenorna. Det kan vi
säga att vi också tänker på genom kommande
satsningar på att öka publiken till matcherna.

En annan fråga som de har jobbat med är att
föreningarna ska erbjuda bortalagets supportrar
gratis inträde till matcherna, vilket kan ses som
en kostnad, men har visat sig för de flesta före-
ningar öka deras försäljningsintäkter på arenan.

Uppkopplingen till bandysportens webb-
sändningar har ökat i antalet användare under
pandemin, och ska framför allt ses viktiga för
supportrar som inte bor där matcherna spelas,
samtidigt som det har ökat intresset för att
stödja föreningen genom att betala soffbiljetter.

Marknads- och arrangemangskommittén före-
slår inför kommande säsong att föreningen slår
ihop denna kommitté med Ekonomikommittén,
för att stärka positionerna mot marknaden
genom marknadsföring och försäljning av spon-
sorpaket, egna och andras arrangemang,
lotterier, skylt- och dräktreklam mm. Den större
kommittén kan ha delansvariga för olika
aktiviteter.

Marknadsföring-/arrangemangskommittén
Christer Wallin, ordf
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Kommittéerna
Tävlingskommittén
Vi blickar tillbaka på en säsong där vi äntligen fick
ta emot åskådare på våra matcher, tyvärr måste
jag säga att tillströmningen till vår arena skulle
kunna vara större. Personligen tycker jag att den
allsvenska bandyn är den som är roligast att se, vi
är dessutom ett av de mer sevärda lagen enligt
min mening. Förhoppningsvis lyckas vi locka lite
mer folk nästa säsong.

Herrarnas seriespel slutade med en 5:e plats där
vi visade att vi kunde vinna mot vem som helst,
dock även tappa lite av vårt spel i perioder vilket
resulterade i några sämre genomförda matcher.

Vi tycker vi har en riktigt bra stomme att jobba
med, så därför pågår nu arbetet med att jobba
fram och spika kommande säsongs trupp så snart
som möjligt.

Detta gäller både ledare och spelare, vi har
hittills ”signat” många från fjolårets trupp för en
fortsättning, men även två nya unga killar som
avslutat sina studier på bandygymnasiet i Edsbyn
och Rättvik.

Nu måste vi alla hjälpas åt att locka mer publik till
våra matcher så blir det ännu roligare och mera
”drag” på FOMAB Arena.

Tävlingskommittén
Nicklas Johansson, ordf

Ungdomskommittén
Denna kommitté jobbar med ungdomsfrågor.
Det kan vara allt ifrån träningar, matcher, serier,
cuper, event av olika slag m.m. Huvuduppdraget
är dock att få fler att börja spela bandy.

De senaste två säsongerna har varit utmanande
för ungdomsverksamheten. Säsongen 20/21
tappade vi en del spelare från det äldsta pojk-
laget, då restriktionerna periodvis satte stopp för
gemensamma träningar. De återstående har
denna säsong erbjudits möjlighet att träna/spela
med Karlsborgs BK under ledning av deras
”gamla” tränare Magnus ”Dagge” Johansson.
Vilket har varit en bra lösning för att inte tappa
fler potentiella etablerade seniorspelare.

Inom flicksidan har den lyckade satsningen från
20/21 hållit i sig. Tjejerna har fortsatt träna och
utvecklas. F14 har haft en gemensam träning i
veckan med damlaget för att steppa upp
intensiteten och öka gemenskapen mellan lagen.
Några av tjejerna har dessutom fått prova på
allsvenskt spel under säsongen.

Tyvärr för ungdomslagen blev både Stjärnkliniken
Cup i Katrineholm och Knatten Cup i Sandviken
avbokade pga pandemin. Men vi kunde i alla fall
delta i sammandragen i Uleåborg och Umeå.

P14 spelade 7 matcher i sin serie och för de
yngre arrangerades två cuper i slutet av
säsongen på FOMAB Arena. Det var både roligt
och viktigt att kunna erbjuda lagen matcher som
morot efter all träning under pandemitiden.

Ungdomskommittén
genom kansliet
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Kommittéerna
Framtidskommittén
Föreningens ansvariga ledare arbetar vidare med
olika insatser för att utveckla både föreningens
och den norra bandyregionens verksamheter. I
mitten av december 2021 anordnade Kalix Bandy
ett regionalt utvecklingsmöte tillsammans med
Svenska Bandyförbundet, Karlsborgs BK, Nyborgs
SK och HSKT Bandy, i samverkan med SISU
Norrbotten. Efter det mötet har flera träffar
genomförts för att återstarta ungdomsbandyn i
Luleå-regionen i samverkan med Bergnäsets AIK
och en av vår egna föreningens viktiga bandy-
föräldrar.
För att belysa behovet av utveckling tog vi inom
Kalix Bandy under våren 2021 fram en SWOT-
analys (uppdaterad) för att tydliggöra bandyns
styrkor, svagheter, möjligheter och hot, se nedan
pusselbitar i framtidspusslet.

STYRKOR

Kalix Bandy är en omtyckt förening, har en stark
bandyfamilj. Kalixregionen präglas sedan drygt 50
år sen av en stark bandykultur. Föreningen har en
framgångsrik 30-årig verksamhet med bland annat
17 elitseriesäsonger samtidigt som man fostrat
svenska mästare, landslagsspelare, mängder med
duktiga spelare och ledare.
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 dam- och
flickbandyn där lag anmälts till seriespel.
Föreningen har inför säsongen 21/22 infört en
egen tävlingskommitté för dambandyn med bra
resultat.

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 cen-
traliserats.
Kalix Bandy måste äga frågan själv att utvecklas,
inte ständigt klaga på andra. Kalix kommun har
nedprioriterat bandysporten i sina verksamhets-
beslut. Regionen har i dagsläget färre pojk- och

juniorspelare som ska utgöra kommande års
seniorspelare samtidigt som dam- och flickbandyn
har ett ökat behov av ledare och funktionärer för
olika uppdrag. De senaste två åren har skridskokul
inte kunnat genomföras pga pandemin

MÖJLIGHETER

Kalix Bandy är den enda elitbandyförening i norra
Sverige, och den idrottsförening i kommunen som
har lag högst upp i de nationella serierna, det ska
vi använda i marknadsföringen.
Organisationsmässigt har föreningen ett behov av
att stärka marknadskontakterna, kanske genom
att på deltid eller provision anställa en marknads-
inriktad klubbchef som kan stödja styrelsen i
kontakterna med sponsorerna.
En eller flera bandyhallar i regionen är ett måste
för att bandyn ska fortsätta utvecklas, i första
hand i Kalix men även i Haparanda/ Torneå/Kemi-
området. För rekryteringen i Kalix-området måste
tanken på ett bandy- och idrottsgymnasium
utvecklas, samtidigt som förnyade satsningar på
bandy på skoltid återupplivas.
De fortsatta satsningarna på flickbandyn är viktiga
för föreningen. Viktigt att samverka inom
regionen och med svenska och finska bandyför-
bunden för att ta viktiga framtidssteg i ut-
vecklingen. Nya styrelseledamöter öppnar för
viktiga förändringar. Fånga upp ungdomar som
tappar intresset för eller 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 tydlig riktnings-
förändring till det bättre, samtidigt som
politikerna fortsätter att prioritera bort byggandet
av en bandyhall.
Bandysporten får inte misslyckas med att
rekrytera en ny generation bandyintresserade
spelare, ledare, funktionärer och publik.
Bandysporten får inte heller misslyckas med att
attrahera lokala och regionala sponsorer.

Framtidskommittén
Reinhold Andefors, ordf
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Kommittéerna
Ekonomi-/Inköpskommittén
Vi har bl.a jobbat med frågor enligt nedan:

- Skylt-/ och dräktreklam, matcharrangemang
- Reklam bandytidning, matchprogram
- Målsponsring
- Info till sponsorer och samarbetspartners
- Skotercrossen i samarbete med Nyborgs Skoter-
klubb.

Vi arbetar fortlöpande med att hitta nya sponsorer
och nya lösningar till samarbeten. För framtiden
behövs nya sponsorkoncept för att behålla/öka vår
marknadsandel av sponsorpengarna.

Under denna säsong har föreningen tagit hjälp av
en extern firma så Sune Nilsson kunnat arbeta mot
sponsorer med bland annat skyltreklam, marknads-
föringsavtal med NSD/NK och hjälpt dam verksam-
heten med nya sponsorer.

Sponsorträffar har genomförts i samband med
herrmatcherna.

Stort tack till Palle och Jens för er hjälp.

Ekonomi-/Inköpskommittén
Henrik Eriksson, ordf

Tävlingskommittén Dam
Föreningen startade upp en ny kommitté för
damerna i år och vi har haft möten löpande under
säsongen. Gruppen består av Patrik Nilsson, Tiina
Vesala, Lennart Alm, Jens Nilsson och under-
tecknad.

Vi har skapat en mediagrupp som har som uppgift
att skapa intresse med lite olika inlägg under
säsongen för bandyn i vår förening via sociala
medier som tex föreningens facebooksida, hem-
sida, instagram och damernas egna instagram-
konto.

Vi måste säga vilken otrolig säsong damerna
genomför resultatmässigt. Vi slutar på 3:e plats i
damallsvenskan norra.

Trots trasigt kylaggregat på FOMAB Arena i början
på säsongen som gjorde att vi bara hann med ett
träningspass på stor is innan serien startade.

Vi går ut mot Edsbyn och Rättvik borta som i princip
har tränat ett par månader på stor is och gör ändå
två bra matcher spelmässigt mot bra motstånd.

Sedan spelar vi även riktigt bra mot seriesegraren
Uppsala Bois och går till halvtid med ledning men
orkar inte riktig hålla emot deras offensiv i andra
halvlek.

Vårt lag har verkligen växt ytterligare denna
säsong och vi ser att många fler spelare i laget har
utvecklats och producerat poäng.

Vi lyfte även upp tjejer från F15 laget under
säsongen som fått prova på allsvensk bandy. Bra
för framtiden.

Vi kommer att presentera en värvning inför 22/23
som är skolad i Spånga/Bromsten BK och spelat x
antal elitserie-/allsvenska matcher i Västerås, info
kommer senare i augusti så håll koll på våra
sociala medier.

Riktigt spännande och roligt knyta till sig en sådan
spelare med bra rutin på det centrala mittfältet.
Kan även bli en spelare till men det är inte klart i
dagsläget.

Vi tappar tyvärr vår tränare Erik Henriksson till
nästa säsong som pga ändrade arbetsförhållanden
inte kan förlänga kontraktet. Vi säger stort tack till
Erik för den tid och engagemang och den utveck-
ling han tillfört laget.

Vi har jobbat intensivt att hitta ny tränare för
damlaget. Det blev så pass bra att vi lyckades
knyta två nya namn som delar på ansvaret med
bra bandyrutin i form av Mattias Snäll och Emil
Vallin, som tar över rodret och navigerar mot
framtiden.

Vi har kommit en bit på vägen i vårt arbete, det vi
känner som vi kan bättre på är att knyta till någon
som kan jobba mer riktat med sponsringsbiten i
kommittén, men som sagt Rom byggdes inte på en
dag.

Damkommittén
Johan Lambertsson
ordf
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Årsredovisning

BALANSRÄKNING 2021/22 2020/21

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Likvida medel 31 836 134 319 
Kundfordringar 435 269 202 553 
Interimsfordringar 296 946 262 009 
Övr kortfristiga fordringar 46 979 54 474 
Varulager 22 094 47 694 
SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 833 124 701 049

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader 2 147 863 2 204 873
Inventarier 39 838 32 181
SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 187 701 2 237 054

SUMMA TILLGÅNGAR 3 020 825 2 938 103

SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 93 919 76 159
Interimsskulder 435 908 422 104
Övriga kortfristiga skulder 163 191 30 527
SA KORTFRISTIGA SKULDER 693 018 528 790

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övrig skuld 93 350 186 680

EGET KAPITAL
Balanserat resultat 2 222 633 2 515 656
Årets resultat (vinst) 11 824 -293 023

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 3 020 825 2 938 103

STÄLLDA PANTER
För egna skulder
Företagsinteckningar 500 000 500 000

Till årsmötets förfogande stående medel utgörs av följande:
Balanserat resultat 2 222 633
Årets resultat 11 824

2 234 457

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 2 234 457 kr
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Årsredovisning

RESULTATRÄKNING 2021/22 2020/21

FÖRENINGENS INTÄKTER

Matchintäkter 176 341 170 840
Reklam & sponsring 2 189 199 1 790 976
Övriga intäkter 967 230 755 612
Erhållna bidrag/ersättningar m.m. 735 417 647 033

Summa föreningsintäkter 4 068 187 3 364 461

FÖRENINGENS KOSTNADER

Matchkostnader -1 281 320 -825 815 
Marknadsaktiviteter -102 641 -61 115 
Material/övriga kostnader -1 016 010 -930 008
Personalkostnader     1) -1 578 616 -1 771 961

Summa föreningskostnader -3 978 587 -3 588 899

AVSKRIVNINGAR

Avskrivning byggnader -57 010 -57 010
Avskrivning maskiner & inventarier -17 899 -11 510

Summa avskrivningar -74 909 -68 520

FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader & liknande poster -2 867 -65

Summa finansiella intäkter/kostnader -2 867 -65

Årets resultat (vinst)      2) 11 824 -293 023

1)  Personalkostnad herrlag ledare: 125 015 kr (162 068 kr), spelare 938 508 kr (783 533 kr)
Övriga anställda: 238 776 kr (323 262 kr) inkl ev bidrag. (Fjolårets siffror inom parentes)

2) Ungdom: Intäkter 215 786 kr, kostnader 161 391 kr = resultat 54 395 kr
Dam: Intäkter 188 177 kr, kostnader 172 669 kr = resultat 15 508 kr
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Budget

RESULTATBUDGET BUDGET UTFALL BUDGET
2022/23 2021/22 2021/22

FÖRENINGENS INTÄKTER

Matchintäkter 200 000 176 341 220 000
Reklam & sponsring 2 300 000 2 189 199 2 560 000
Övriga intäkter 1 200 000 967 230 1 000 000
Erhållna bidrag/ersättningar m.m. 900 000 735 417 650 000

Summa föreningsintäkter 4 600 000 4 068 187 4 430 000

FÖRENINGENS KOSTNADER

Matchkostnader -1 300 000 -1 281 320 -1 450 000

Marknadsaktiviteter -115 000 -102 641 -100 000

Material/övr kostnader -1 100 000 -1 016 010 -950 000

Personalkostnader -1 900 000 -1 578 616 -1 850 000

Avskrivningar -75 000 -74 909 -70 000

Räntekostnader -10 000 -2 867 -10 000

Summa föreningskostnader -4 500 000 -4 056 363 -4 430 000

Årets resultat 100 000 11 824 0
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Verksamheten
Hyrda lokaler/anläggningar
Kalix Bandy hyr av kommunen klubbrum och förråd i ishallen, kontor till kansli-
personalen, förråd till damlaget och klubbrum på övervåningen i bandybyggnaden.
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 21/22 har vi haft följande lag: Herr,
dam, P13/15, F13/15, P11/12, F10/12 och P9/11. Bandyskola/Skridskoskolan kom igång
först i februari pga pandemin så där får vi ta nya tag till kommande säsong. Träningar
pågår vanligtvis under fem timmar på vardagar och något mer under helgen. Föreningen
nyttjar även ex.vis Furuhedshallen, Sportcity och Part Arena.

Denna säsong har både herr och damlaget kunnat genomföra sina serier, men det har
varit många byten av matchdatum under pågående säsong på grund av SBF´s ”pandemi-
regler”. P15 har spelat några matcher i sin serie bland annat genom samåkning med
KBK. F14 har samåkt med damlaget och spelat träningsmatcher i Härnösand och
Selånger. I februari arrangerade P12 ett sammandrag där bland annat Ljusdal deltog och
de yngre tjejlagen arrangerade ett sammandrag i mars med lag från bland annat Uleå-
borg.

Egna anläggningar
Föreningen har fyra ”kiosker/försäljningsställen” uppställda på arenan. Kioskerna ut-
nyttjas normalt vid seniormatcherna, vid ungdomslagens matcher nyttjas oftast
klubbrummet i ishallen eller klubbrummet ovanför kansliet. 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 varit långtidssjukskriven under
säsongen.

Medlemmar
Sedan föreningen bildades 1990 har 1.983 st varit medlemmar, varav 191 st löste med-
lemskort för 2021/22.
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Lagens verksamhet
Herrlaget
Tränare Per Nilsson

Mats Rönnqvist
Material/lagl Mikael Öhman
Material Sergei Noujdinov
Rehab team Sara Ekman

Joe Rathod
Målvaktsträn Markus Lindgren

Nyförvärv Casper Bergdahl
Casper Henriksson
Daniel Nilsson
Hugo Olsson

Förluster Pontus Bergdahl
Jimmy Berglund
Emil Stock

Ledarstaben för Kalix Bandys herrar summerar
återigen en lite rörig säsong med inställda
matcher och flyttade matcher. Förberedelse-
mässigt började säsongen med att aggregaten
ute på FOMAB Arena havererade och gjorde att
vi inte kunde gå på stor is förrän två veckor in i
serien. Detta avspeglade sig ganska mycket på
våra prestationer fram till årsskiftet. Vi blandade
en hel del bra spel stundtals med ganska djupa
dalar i vårat eget spel.

Försäsongen bestod av Allsvenska Supercupens
matcher i Uppsala, där vi ändå visade upp stund-
tals ett bra spel. Sedan blev det mycket träning i
ishallen innan vi åkte till Uleåborg för att spela
genrep mot anrika OLS. Det visade sig att vi var
ganska långt före OLS i förberedelserna och vi
vann komfortabelt. Vi i ledarteamet tyckte ändå
det gav oss mycket att få spela en match innan
seriepremiären borta mot UNIK från Uppsala.

Premiären spelades i Relitahallen i Uppsala mot
UNIK. En match där vi visade direkt från start att
vi var sugna på att spela på stor is. Vi tog tag i
taktpinnen och förde matchen helt i hållet i 1:a
halvlek.

Vi går till pausvila med en 3-1 ledning. UNIK gör
ett försök att vända matchen och kommer ut
starkt i 2:a halvlek, men vi står upp och vinner
tillslut med 7-3, efter en riktigt stabil första
match.

Säsongen rullar på och vi har mycket tuffa
bortamatcher där vi känner att vi är lite för
ojämna i våra insatser och vi släpper in för
mycket mål (trots att våra två målvakter spelar
riktigt bra hela säsongen). Vi förlorar borta mot
topplaget LAIK med uddamålet efter ett mindre
målkalas.

Vi möter även storfavoriten Gripen från Troll-
hättan på borta plan. I den matchen visar Gripen
att dom är seriens bästa lag. Vi förlorar stort
men känner ändå stundtals att vi matchar
Gripen, men tyvärr drog vi på oss för många
utvisningar.

Det visar sig i många matcher under säsongen,
att vi drar på oss för mycket utvisningar trots att
vi är ett spelande lag som inte backar hem och
står och väntar på motståndarna. Under slutet
av säsongen så får vi upp ångan ordentligt och är
med och slåss om framförallt tredjeplatsen i
serien.

Vi gör två bra hemmamatcher där vi slår LAIK
och kryssar mot Åby, som är två lag som vi jaga-
de i kampen om tredjeplatsen. Tyvärr så gör vi
två riktigt svaga insatser hemma mot Västanfors
och Boltic och inkasserar två förluster mot två
lag som vi ska vinna mot på hemmaplan.

Återigen så visar det sig att om man inte gör bra
prestationer i Bandyallsvenskan så kan man för-
lora mot vilka lag som helst oavsett placeringar i
tabellen. Trots det hade vi i ledarstaben svårt att
släppa just de här två matcherna, för dom
gjorde att vi blev avhängda från kampen om
tredjeplatsen.

Vi kan sammanfatta en klart godkänd säsong
efter de förutsättningar vi hade. Johan Sund-
quist vinner skytteligan och hade Simon Viklund
varit skadefri första halvan av säsongen så hade
han nosat på en topp tre placering i skytteligan.
Vi ser redan fram emot nästa säsong. Planen är
att få till ett stabilare försvarsspel som ska ge oss
mer tid och lägen för att anfalla. Vi vill spela
anfallsbandy med ett varierande spel både efter
isen och i luften. Vi hoppas även att våra
juniorer Hugo Olsson och Casper Bergdahl tar
ytterligare kliv i sin utveckling och börjar kon-
kurrera om speltid på allvar.

/Ledarteamet för Kalix Bandys herrar.
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Lagens verksamhet
Damlaget

Under denna säsong har laget utvecklats och tagit
många kliv framåt. Som grupp har vi jobbat till-
sammans i tre säsonger och till denna säsong
klickade allt.

Försäsongen drog igång första maj, med bra när-
varo och högt tempo från ett laddat gäng. Några
spelare saknades pga fotboll, annars bra närvaro.

Under hösten gick vi på is i PART Arena och
tempot & fokusen var på topp. Hungern att
komma ut på stor is var hög. Men tyvärr på grund
av problem med aggregatet blev det bara en
träning på FOMAB Arena innan seriepremiären
borta mot Edsbyn.

Under säsongen har vi haft många bra matcher
och inget lag har haft det lätt mot oss. Spelet har
tagits till en ny nivå, alla spelare har utvecklats
och tagit större roller i laget.

Denna säsong är ett tecken på att detta lag
kommer bli ett slagkraftigt topplag i damall-
svenskan och har alla möjligheter att inom en
snar framtid kunna ta klivet upp till elitserien.

Det ser man på hur vi spelade mot Uppsala BoIS
A som vann serien och tog klivet till elitserien. Vi
förlorade matchen med bara 3-5, men vi gav oss
aldrig och spelade en otroligt fin bandy.

Som summering har denna säsong varit ett bevis
på att spelsystemet och det hårda arbete vi lagt
ner har varit värt det. Och att vi kommer vara
farliga nästa säsong också.
/Erik Henriksson
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Lagens verksamhet
P15

Säsongen 2021/22 inleddes på sedvanligt sätt
inne i Part Arena. Eftersom föregående säsong
blivit förstörd pga pandemin, var det väldigt roligt
att återigen delta i seriespel. För första gången på
större plan i 9-9.

I december spelades första matcherna i samman-
dragsform nere i Söråker, mycket väl arrangerat
av hemmaföreningen. Söråker och Ljusdal stod för
tufft och bra motstånd, där vi tillslut lyckades
kamma hem segrar i samtliga fyra matcher.

I december spelade vi även en hemmamatch mot
Umedalen, som vi sedan mötte på bortaplan i
februari. Vinst även i dessa möten vilket innebar
att vi blev obesegrade.

Tyvärr lyckades inte vi och Östersund få ihop
logistiken, bland annat pga skärpta pandemi-
restriktioner senare under vintern, där samåkning
i buss med annat lag inte var möjligt. Så serie-
matcherna mot dem uteblev.

Trots relativt få matcher gladdes vi åt fint spel i de
matcher vi genomförde, trots att åldersspannet
på spelarna är stort.

Vi ser nu fram emot en ny säsong som
förhoppningsvis inte påverkas av pandemi-
restriktioner!

/Ledarna genom Sara Ekman

211211 Kalix-Umedalen 13-2
211218 Ljusdal-Kalix 0-13
211218 Söråker Röd-Kalix 1-8
211219 Kalix-Söråker Röd 7-1
211219 Kalix-Ljusdal 11-6
220130 Söråker Vit-Kalix 3-12
220213 Umedalen-Kalix 3-9
Ej spelade:
Kalix-Söråker Vit
Östersund-Kalix
Kalix Östersund
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UNGDOM, U14 NORD NORRA

Lag S V O F GM-IM D P

1 Kalix Bandy 7 7 0 0 73-16 57 14

2 Ljusdals BK 10 6 2 2 77-62 15 14

3 Söråker IF Vit 7 3 2 2 40-37 3 8

4 Umedalens IF 10 4 0 6 37-57 -19 8

5 Söråker IF Röd 8 3 0 5 33-42 -9 6

6 Östersund BS 8 0 0 8 18-65 -47 0



Lagens verksamhet
F14 
Vi startade upp säsongen inne i ishallen i början
av september. Vi var förväntansfulla på hur
många tjejer som skulle vara kvar från sitt
första år, som bara innehöll träningar då pande-
min satte stopp för allt matchande, cuper m.m.

Hela 14 st kom på första F14 träningen och det
gladde oss mycket.

Gänget har hela säsongen bara blivit tajtare och
tajtare med varandra, både på och utanför pla-
nen. Det har varit fantastiskt att se.

Utvecklingen på deras bandykunnande har gått
spikrakt uppåt och de har lärt sig mer och mer.

F14 tjejerna har fått möjlighet att träna och
vissa även fått spela seriematcher i Damall-
svenskan med damlaget.

Vi har spelat en del matcher i år med början i
oktober då vi åkte till Uleåborg och tjejerna
ställdes mot bra finska pojklag, men de gjorde
bra ifrån sig.

Vidare spelade vi matcher nere i Umeå i
december (vårat första sammandrag), där
resultaten visade sig efter all träning. Heja Kalix
Bandy!

Samåkning med damlaget ner till Härnösand i
januari , där vi matchade mot deras P12 gäng.
Där presterade vi med bravur! Sedan vidare till
Sundsvall och vår första match på stor plan och
spel mot ett tjejlag från Selånger. Där visade vi
upp oss på bästa sätt och visade att vi börjar
behärska stora ytor också. En resa som tjejerna
verkligen kommer komma ihåg.

Bäst av allt var ändå när tre stycken av våra
tjejer ställde upp och spelade med Östersunds
damlag, då de skulle möta vårat damlag och
hade för få spelare. Som dom spelade och i hela
90 minuter utan ett enda byte. Östersund var
väldigt tacksamma för den hjälpen.

Tjejerna meddelar att de tänker fortsätta spela
nästa säsong och ser fram emot nya äventyr då
spelet nu blir på stor plan och seriespel m.m.

Vi tackar för en fantastisk rolig och lärorik
säsong!

/Ledarna genom Lennart Alm

F11
Vi började säsongen med träningar inne i
ishallen på is och i Stureplan med lite fys- och
teknikövningar.

Vi hade upptaktsträff med föräldrar och
spelare på Naturbruks med tacobuffé för att
gå igenom denna säsong.

Första cupen/sammandraget var redan i okto-
ber i Uleåborg, där vi spelade fyra matcher.
Tjejerna var taggade, förväntansfulla och lite
nervösa för att få spela sina första matcher.
Det blev tufft motstånd mot de finska lagen,
men de hade riktigt roligt.

Vi hade aktiviteter bl.a under julskyltningen på
galleriatorget, med olika försäljningar och
lotterier. Träningen efter så hade vi samkväm i
grillkåtan på FOMAB arena med fika.

Nästa matcher blev poolspel i Umeå lördagen
den 11/12, motståndarna där var Selånger,
Härnösand och Umedalen 1 & 2. Totalt fyra
matcher. Där ser man att tjejerna har ut-
vecklats och spelar riktigt bra, de tar för sig på
planen och vinner alla sina matcher.

Redan nästa dag så var det dags för Flick-
bandyns dag hemma på FOMAB arena med
bra uppslutning från tjejerna. Även damspel-
are från A-laget deltog och höll i arrange-
manget. Vi har haft damspelare med på en del
träningar under säsongen, det har varit
mycket uppskattat hos tjejerna.

Nästa planerade matcher/sammandrag var
tänkt nere i Härnösand i slutet av januari,
men det blev tyvärr inställt pga covidrest-
riktionerna.

Så våra sista matcher blev vår egen Vårcup
hemma på FOMAB Arena i mars. Sedan hade
vi en rolig avslutning på bowlingen.

Vi säger stort tack till alla i och runt laget som
har gjort denna säsong möjlig och riktigt rolig.

/Ledarna genom Johan Lambertsson
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Lagens verksamhet
P11/12
Vi startade säsongen med hopp om att rest-
riktionerna skulle lätta så att pojkarna kunde
få åka iväg på ett äventyr.

Tyvärr så på grund av restriktionerna som
kom, så blev det inte heller denna säsong
något äventyr söderut till Knatten Cup.

Innan restriktionerna kom så hann vi till vårt
grannland för matcher mot OLS, där
grabbarna skötte sig på ett ypperligt sätt.

I slutet av februari kom Ljusdal upp för att
spela matcher med deras P12 lag. I gassande
sol avslutade vi med att mixa lagen med Kalix
och Ljusdalsspelare.

Även fast vi i år inte har spelat så många
matcher, så har vi tränat på bra. Det är en
ynnest för oss att leda grabbarna, där vi ser
hur dom växer för varje träning som går.

Slutligen vill vi tacka alla spelare och föräldrar
som alltid ställer upp på ett föredömligt sätt.

/Olov, Anders och Jonas

P9/11
Våra yngsta bandyspelare födda 2011-2013
har tränat på onsdag kvällarna under
ledning av Jonas Berglund och Mikael
Paavola.

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.

En kväll/vecka tränade de äldre killarna
(födda 2011) med födda 2010. Och en
kväll/vecka tränade de med födda 2012-
2013. Det blev en bra blandning då de fick
växla mellan att vara den yngre årgången
och sedan vara den äldre och ta mer ansvar.

Utvecklingen går framåt, det är viktigt att vi
behåller bandyintresset hos våra yngsta,
annars har vi på sikt inga seniorspelare att
tillgå.

/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

20

BANDYALLSVENSKAN

Lag S V O F GM-IM D P

1 Gripen Trollhättan 24 19 4 1 162-76 86 42

2 Åby/Tjureda IF 24 15 5 4 141-89 52 35

3 Lidköpings AIK 24 15 3 6 129-91 38 33

4 Nässjö IF 24 13 7 4 116-85 31 33

5 Kalix Bandy 24 10 6 8 124-114 10 26

6 Ljusdals BK 24 12 2 10 96-116 -20 26

7 TB Västerås 24 9 6 9 103-103 0 24

8 IFK Kungälv 24 10 2 12 98-101 -3 22

9 IF Boltic 24 9 3 12 102-101 1 21

10 Katrineholm 24 7 4 13 111-136 -25 18

11 Falu BS Bandy 24 6 2 16 77-109 -32 14

12 Västanfors IF 24 4 2 18 75-154 -79 10

13 UNIK Bandy 24 3 2 19 80-139 -59 8

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

Falu BS Bandy 11 152 77 62 9 0 5 1 6% 45% 720

Gripen Trollhättan BK 28 227 162 125 20 1 15 1 9% 54% 365

IF Boltic 9 158 102 74 22 0 6 0 14% 67% 630

IFK Kungälv 1 175 98 75 18 4 1 0 10% 100% 540

Kalix Bandy 17 224 124 80 29 0 14 1 13% 82% 680

Katrineholm Bandy 13 172 111 88 19 0 4 0 11% 31% 455

Lidköpings AIK 16 212 129 92 26 0 11 0 12% 69% 515

Ljusdals BK 11 249 96 70 20 0 6 0 8% 55% 760

Nässjö IF 7 194 116 90 20 0 6 0 10% 86% 675

TB Västerås 14 193 103 74 20 0 9 0 10% 64% 640

UNIK Bandy 14 178 80 54 19 0 7 0 11% 50% 640

Västanfors IF Bandy 12 176 75 51 15 1 8 0 9% 67% 625

Åby/Tjureda IF 10 246 141 112 21 4 4 0 9% 40% 580

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 24 46 12 58 10

Simon Viklund 23 27 5 32 40

Anton Khrapenkov 23 7 22 29 70

Janne Rintala 22 10 10 20 70

Niklas Sundqvist 24 5 15 20 10

Anton Voronchikhin 22 9 5 14 90

Tuomas Mokko 23 6 8 14 40

Robin Alamaa 21 4 2 6 0

Jonathan Johansson 24 5 0 5 100

Niclas Rönnqvist 22 1 1 2 90

Tony Vanha 21 0 2 2 60

Daniel Nilsson 17 1 0 1 10

Clas Karlsson 24 1 0 1 30

Hugo Olsson (J) 5 1 0 1 0

Mattias Snäll 15 0 1 1 10

Joel Snäll (MV) 24 0 1 1 10

Oskar Sundqvist (MV) 21 0 0 0 20

Joakim Persson 2 0 0 0 20

Markus Lindgren (MV) 1 0 0 0 0

Casper Henriksson 1 0 0 0 0

Mats Rönnqvist 1 0 0 0 0SM = spelmål
HM = hörnmål
FM = frislagsmål
StM = straffmål
Utv = utvisningsminuter



Resultat / Statistik
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ALLSVENSKAN DAM NORRA

Lag S V O F GM-IM D P

1 Uppsala BoIS A 13 12 0 1 75-14 60 24

2 IFK Rättvik 13 10 0 3 94-33 61 20

3 Kalix Bandy 13 9 0 4 65-45 20 18

4 Edsbyn 13 8 1 4 53-39 14 17

5 Umedalens IF 13 6 1 6 41-32 9 13

6 Söråkers IF 13 5 1 7 51-57 -6 11

7 Uppsala Dam U 13 5 1 7 22-52 -30 11

8 Härnösands AIK 13 4 1 8 48-82 -34 9

9 Bollnäs GIF 13 2 0 11 28-85 -57 4

10 Östersunds BS 13 1 1 11 31-69 -38 3

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

Bollnäs GIF 4 76 28 24 3 0 1 0 4% 25% 250

Edsbyns IF 10 100 53 46 4 0 3 0 4% 30% 305

Härnösands AIK 12 106 48 35 3 0 9 1 3% 75% 165

IFK Rättvik 13 141 94 89 3 0 2 0 2% 15% 205

Kalix Bandy Dam 10 103 65 61 1 1 1 1 1% 10% 250

Söråkers IF Dam 7 120 51 48 1 0 2 0 1% 29% 260

Umedalens IF 10 118 41 28 9 1 3 0 8% 30% 150

Uppsala BoIS 14 152 75 59 12 0 4 0 8% 29% 75

Uppsala BoIS U 2 102 22 17 5 0 0 0 5% 0% 225

Östersunds BS 3 68 31 28 1 2 0 0 1% 0% 250

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

Tanja Illarionova 12 28 3 31 40

Emma Andersson 11 10 3 13 20

Caroline Strömberg 13 5 7 12 30

Emma Lambertsson 13 8 3 11 0

Elina Nilsson 13 3 6 9 0

Natalie Strömberg 12 6 1 7 20

Hanna Olsson 11 1 4 5 40

Ida Sandin 13 1 2 3 20

Jenna Nilsson 13 1 0 1 20

Signe Vikström 6 1 0 1 10

Linnea Sandberg 10 0 1 1 0

Katja Illarionova (MV) 13 0 0 0 0

Maria Strömberg 7 0 0 0 10

Thilde Nilsson 12 0 0 0 10

Moa Berggren 13 0 0 0 30

Tilda Bergman-Jägerving 2 0 0 0 0

Hannah Blombäck 4 0 0 0 0

Ester Granström 1 0 0 0 0

Ada Olsson 4 0 0 0 0

Svea Brandt 4 0 0 0 0

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



Verksamhetsplan 2022/23
MÅLSÄTTNINGAR 
Övergripande målsättningar verksamhetsåret
2022/23

▪Vara representerad topp-fem i både herrarnas
och damernas bandyallsvenska.

▪ Satsa på välutbildade ledare och spelare som
representerar föreningen positivt både på och
utanför arenorna.

▪ Fortsätta den sportsliga och sociala utvecklin-
gen inom flick- och dambandyn i föreningen.

▪ Stärka samarbetet mellan Kalixortens bandy-
föreningar inom både ungdoms- och senior-
bandyn.

▪ Stärka samarbetet och utvecklingen av regio-
nal ungdomsbandy mellan Luleå och Uleåborg.

▪Göra en nysatsning på att lära unga åka skrid-
skor och att successivt gå över till bandykul.

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

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

▪ Fortsätta att långsiktigt bygga både verksam-
heten och ekonomin för framtida bandy-
satsningar.

▪Presentera ett förslag för etablering av fram-
tidens bandyarena i kommunen.

▪ Fortsätta ta ansvar med målet att alla som
representerar föreningen 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 en
gemensam nytta.

▪ Fortsätta att positivt marknadsföra föreningen
och kommunen, såväl lokalt och nationellt
som internationellt.

▪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.

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

▪ 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.

▪ 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

F14/15

P12/13

F11/13

U9/11

Bandykul/Skridskokul

Kalix Cup, ungdom

Kalix Cup, dam



Verksamhetsplan 2022/23
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

ME

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.




