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Verksamhetsåret i korthet 
Arbetet med att stabilisera och utveckla organisationen och ekonomin har fortsatt.  
I mars månad slogs vi av Coronaviruset och fick under några dagar ändrade förutsättningar där vi bland 
annat tappade flera hundratusentals kronor i budgeterade intäkter. Tack vare ett hårt och målmedvetet 
arbete där kreativa intäktskampanjer drivits ihop med stödpaket från regeringen, lyckas vi återigen 
stänga året med ett positivt resultat.  

 

Inför säsongen var det en liten spelaromsättning i herrlaget med endast tre nya spelare in och två 

spelare ut. Truppen bestod av sammanlagt 21 spelare där 8 stycken var egna produkter. Sportsligt var 

det en svängig säsong med blandande resultat. Kvalspelet var en nervpärs där laget vann de två sista 

omgångarna vilket gjorde att vi kvalificerade oss kvar i Elitserien. Vi hade elitseriens yngsta lag med en 

snittålder på 23,4 år där en del av spelare tog stora kliv i sin utveckling.   

På ungdomssidan kan vi återigen glädjas åt att antalet barn i BandyKul ökat. Vi gick ifrån 78 barn till 163 

barn. Det är en utveckling som Jonathan Ajdert ligger bakom med sitt härliga engagemang och driv. Vi 

har haft lag i alla ålderskullar mellan P10-U19.  

 

Instruktörerna på bandygymnasiet, Teemu Määttä och Olle Gabrielsson, har under året gjort ett fint 

arbete med det 18 eleverna som gått på bandygymnasiet. Läsårsutvärderingen som görs i slutet av varje 

läsår tyder på att eleverna trivs bättre än föregående år samt att nivån på undervisningen höjts. Till 

kommande läsår har inte mindre än 27 elever sökt in, vilket är rekord i antalet ansökningar.  

Arenagruppen har genomfört säsongens alla elitmatcher på ett tryckt, säkert och respektingivande sätt.  

Ett fint kvitto på gruppens fina arbete är den fina respons vi fått från motståndare, press och domare. Vi 

hade ett fortsatt engagemang i SM-finalerna, som var lite mindre än tidigare med anledning av rådande 

omständigheter (Corona), men som genomfördes på ett bra sätt och i nära samarbete med bl.a. 

Destination Uppsala.  

 

Marknadssidan har enligt plan lanserat det nya verksamhetsområdet Hoppfull framtid. Hoppfull framtid 

arbetar med andra goda krafter lokalt för ett tryggare Uppsala. Under året har styrdokument som 

verksamhetsplan, aktivitetsplan, grafisk manual och kommunikationsplan har tagits fram.  

  

Vi har under året haft en styrelse på 7 ledamöter plus en trainee.  

 

Styrelse 

Peter Nordgren  Ordförande 

Torbjörn Sunesson  Vice. Ordförande 

Johan Haglund  Kassör 

Istvan Von Polgar  Sekreterare 

Lars Grandin 

Magdalena Carlstedt 

Jonas Qvarnström 



  

Sä                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Anna Westin    Trainee 

 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi och resultat hänvisas till Årsredovisningen.  

Herr Elit 
Säsongen 19/20 är avslutad och efter en bra start och mindre bra avslutning säkrades till slut 
kontraktet för 20/21 via kvalspel.  
 

Olikt andra sporter har vi inget ”semesteruppehåll”. Vår träning pågår året runt med skiftad inriktning 
och intensitet. Försäsongen startade direkt efter avslutad serie och vi fortsatte på stor is ända till de 
stängde ner Relita i slutet av mars, därefter följde 2 månader med rinkpass utöver ordinarie träning. 
 
Försäsongen startade ordentligt sista helgen i augusti när vi gick på stor is igen i Relita. Veckan därpå 
startade vi matchandet med hemmamatch mot Broberg. Ett Broberg som varit på stor is hela våren 
och sommaren. Det blev en rejäl genomkörare där vi höll emot bra i en halvlek men sen rann det iväg, 
förlust med 4-11. 
 
8 träningsmatcher hann vi med inför säsongen och som brukligt fick vi möjlighet att möta inte mindre 
än 3 ryska lag. Resultat som stack under försäsongen var vinsten mot Hammarby och Uralskij Trubnik 
och det oavgjorda resultatet borta mot Sandviken. Försäsongens resultat blev 3 vinster, 1 oavgjord 
och 4 förluster. 
 
Även i år fick vi en inbjudan om att spela World Cup i Sandviken då man beslutat att öka antalet lag. 
Ett deltagande i World Cup fanns inte med i planerna så vi valde att tacka nej.    

 
Försäsongen präglas som sig bör av hård träning. Träningen under vår/sommar görs mer individuellt 
då flera spelare återvänder hemåt efter säsong. En tät dialog med huvudtränaren är ett måste och det 
fungerar bra. Esa har även varit på plats en gång i månaden för att stämma av och träffa truppen.  
 

Säsongens höjdpunkter har varit första halvan av säsongen med vinsten mot VSK borta i premiären i 
fokus. Den andra halvan kom vi inte alls upp i den nivå vi vet att vi kan spela. Resultaten satte sig i 
huvudet på spelare och ledare vilket ledde till alltför många förluster och kvalspel.  
 
Summering 
Målsättningen var att spela i Elitserien 20/21 och kandidera på en slutspelsplats. Efter första halvan 
såg allt bra ut men det slutade med kvalspel. Flertalet av spelarna i truppen har aldrig spelat kvalspel 
och det är inte något man kan träna sig på, det måste genomlidas. Kvalet startade katastrofalt med 
förlust borta mot LAIK och med 2 omgångar kvar hade vi ändå chansen och allt i egna händer. 
Ledningen beslöt efter halva kvalet att tränarstaben behövde support. Detta löstes genom att Johan 
Jansson-Hydling togs in som mental hjälp för att få igång killarna, detta visade sig vara det som 
behövdes och kontraktet säkrades efter en utklassningsseger mot LAIK hemma i Relitahallen.  
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Ungdom 

BandyKul  
Under föregående år, säsongen 18/19, hade Sirius BandyKul 78 aktiva deltagare i BandyKul. Till detta år, 

säsongen 19/20 så har den siffra ökat till 163 aktiva, vilket är en ökning med 109 %. Utöver de 163 aktiva 

BandyKul deltagarna så har över 200 barn besökt och provat på vår verksamhet. För att klara av denna 

stora mängd har 19 ungdomar från våra egna led varit med på isen och lett barngrupper. Många av 

dessa tog även sina första skär i BandyKul. Utöver ungdomarna så har 14 Sirius-veteraner, likt tidigare 

år, varit med och hjälpt till, både på isen och runt omkring.  

Framgångsreceptet BandyKul har fostrat många bandyspelare som fortsatt att spela bandy i Uppsalas 

olika bandylag och idag är det 8 av 20 i Sirius A-lagstrupp som har sina rötter i BandyKul. Dit hör spelare 

så som Anton Andersson, Nils Bergström, Simon Karlsson, Samuel Heeger m.m. Flera av Sirius A-

lagsspelare har under vintern varit med och besökt BandyKul.  

En av nycklarna till årets framgångar i Sirius BandyKul är de skolbesök som genomfördes i höstas. Totalt 

besöktes 13 skolor och över 110 klasser för att informera om vad bandy är för idrott och hur man kan 

prova på det via BandyKul. Med på dessa skolbesök var spelare från Sirius A-lag.  

 

P08 

Vi i P12 har tränat på Studenternas på måndagar och onsdagar under säsongen 19/20. 

Matcher har spelats i Sthlm:s serie på helgerna. 

I början av februari deltog vi i Knatten cup i Sandviken, där vi spelade mot Huddinge, Helenelund och 

Edsbyn. Vi kom trea i gruppen och det blev en placeringsmatch mot BOIS på söndagen. 

I månadsskiftet februari/mars deltog vi i Broman cup i Örebro. Motståndet då var Huddinge, SK Höjden 

från Göteborg och Nässjö. Vi kom tvåa i gruppen och fick spela A-slutspel, men åkte tyvärr på en förlust 

mot Hammarby i kvartsfinal. 

P07 

Sirius P07 har under säsongen 19/20 bestått av 21 spelare och sex tränare samt tre spelare som 

regelbundet deltagit från P06. Vi har under året fått tillökning av två spelare men några spelare har i 

stort sett inte deltagit på våra aktiviteter så vi räknar med att dessa kommer försvinna till nästa säsong.  

Vi har under året deltagit i mellansvenska serien där motståndet varit riktigt tufft samt Stockholmsserien 

där gruppen varit betydligt jämnare. Det har blivit långa resor i mellansvenska men vi har försökt få 

dessa att bli lite av teamaktiviteter genom att ordna med gemensamma luncher och middagar under 

resorna. Bortamatcherna mot Borgia och Motala kunde vi dessutom planera så vi spelade båda 

matcherna samma dag.  

Vi inledde säsongen med att anordna en bandycamp i Uppsala dit vi bjöd in spelare från Unik samt 

Helsingfors. Campen var mycket uppskattad av Helsingfors och de har uttryckt önskemål om att få 
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komma igen. Vi deltog i november i Aroscupen vilket inte gick så bra rent resultatmässig men ändå var 

uppskattat av spelarna.  

Under säsongen har vi bjudit med Unik vid våra onsdagsträningar på helplan samt haft möjlighet att 

delta på deras träningar på fredagar. Vi har även fått bra hjälp av Unik då vi saknat spelare i framförallt 

Mellansvenska gruppen där Unik inte ställt upp med något eget lag. 

Efter den ordinarie säsongen som avslutades i mars har vi ordnat med fem is-träningar i C-hallen samt 

fyra barmarksträningar. 

Sirius P07 har under säsongen varit sargvakter vid tia av A-lagets seriematcher samt tre kvalmatcher. Vi 

har även haft städ vid två tillfällen.  

P06 
Ännu en lyckad säsong är nu över.  
Vi är i stort jättenöjda med vad vi gjort och vad vi presterat. 
Vi tycker att vi även i år nått våra strävansmål, att så många som möjligt ska ha så roligt som möjligt. 
Även om vi gemensamt och kontinuerligt måste anstränga oss och arbeta med vad som är roligt både 
utifrån ett gemensamt och individuellt perspektiv, utan att växa på andras bekostnad. 
  
Vi är 23 spelare, 5 ledare på is och ca 5-7 man till som bidrar med slipning, material och övrig funktion 
runt match, träning och cup.  
Flera av våra spelare kombinerar bandyn med andra idrotter såsom innebandy, hockey och fotboll. 
Det är något vi främjar och ser som komplement till Bandyn samt vill ge individuella spelare tid att 
komma fram till vad de själva vill fortsätta med. Även om VI så klart förordar bandyn i alla lägen ;-)  
  
Vi har under säsong löpande haft kontakt och genomfört gemensamma aktiviteter med vårt systerlag i 
Uppsala, Unik bandy P06. Vi har diskuterat planering, framtid, haft gemensamma träningar och 
genomfört matcher där vi mixat lagen. Dels för att utbyta erfarenhet samt utöka och stärka de 
individuella banden mellan spelarna, men också för att stärka känslan av Uppsala bandyn och motverka 
"sandlådeeffekten" mellan klubbar, ledare och spelarna.    
  
Vi har haft utbyte med A-laget, där flera spelare kommit och varit med på flera av våra träningar, i vissa 
fall även assisterat på match. Ett mycket uppskattad inslag. En aktivitet som vi tror inte bara stärker våra 
spelares intresse och förmåga, utan även skapar och stärker klubbkänslan och framtiden för bandy.  
Vi har i år även förstärkt vår fokus på målvakter. Vi har förbättrat utrustningen, utifrån egna önskemål 
tilldelat några spelare målvaksansvaret, genomfört flera enskilda målvaktsträningar uppstyrda av att vår 
egen fd A-Lagsspelare Andreas Bomark, samt utsett en av oss ledare på isen ett målvaktsansvar. Vi 
tycker oss se en ökad trygghet i laget och också sportsliga förbättringar med detta. 
  
Vi genomförde egen försäsongsträning. Träningen var inriktad mot att stärka fysiken, såsom uthållighet, 
styrka och snabbhet. Vi var ganska tidigt ute på is i Relitahallen och genom lite trixande och fixande fick 
vi till ganska många timmar där innan den ordinarie träningen, något fördröjd i år, kom igång nere på 
studenternas. 
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Vi har tränat 3 ggr/vecka och haft 17 spelare i snitt per träning. Även om vi tycker att vi har roligt på 
isen, så tror vi att tiden innan och efter träning, i omklädningsrum, är något som är bidragande till 
närvaron. 
  
Vi har i år försökt arbeta in ett gemensamt sätt att spela bandy. Introducera ett sätt att tänka bandy, en 
spelidé, där vi försöker stärka lagets kapacitet genom att utnyttja hela lagets förmåga och därigenom 
fokusera och styra mot "Rätt", istället för att anpassa spelet till enskilda individer och "Fel". 
Vi har haft en utgångspunkt att alla ska få spela på alla positioner i laget, men i år har vi positionerat oss 
lite mer, där vi börjat individualisera funktion och position på planen, även om många spelare 
fortfarande roterar positioner. 
  
Vi har spelat både i stockholmserien och mellansvenska serien i vår egen åldergrupp. Vårt mål är att alla 
ska få erbjudande om att spela lika många matcher. Vi har fått många och bra med matcher. Vi tillhör 
nog ett av de bättre lagen i vår åldersgrupp i dessa serier. Det slutade faktiskt med att vi stod som 
segrare i båda serierna när alla matcher var spelade, roligt, även om det inte var en målsättning. 
  
Vi har även spelat tre cuper i år, Aros cup och Stjärnurmakarnas Cup (fd. Skobes cup) och en cup i 
Stockholm. Vi har sportsligt placerat oss bra, med en finalplats som bäst. Vi har mött lag från hela 
bandysverige och vi tycker att vi håller en bra sportslig nivå och bjuder upp till bra spel och motstånd 
oavsett om laget heter Vetlanda eller Villa. Återigen är det nog övernattningarna och den sociala 
atmosfären som de flesta av oss kommer komma ihåg.  
  
Vi har/är ett bra gäng som har roligt och försöker bygga för framtiden, både lagmässigt och individuellt, 
sportsligt såsom socialt, utifrån befintliga förutsättningar.    
  
Ledarna Sirius P06 
 

P05 

P05 (P15) fick till denna säsong några interna nytillskott till truppen då några av 04:orna bytte 

träningstrupp, vilket har gett en positiv effekt på hela laget i form av fler spelare på träningarna och ett 

högre träningstempo. 

Laget har spelat i Mellansvenska P16-serien, med motstånd som Motala, Västerås och Katrineholm. 

Trots att vårt lag med främst 05-spelare matchades mot främst 04-spelare gick det även denna säsong 

väldigt bra och vi slutade som vinnare av serien, vilket innebar att vi fick spela en slutspelshelg i Örebro i 

början av mars. Resultatmässigt har säsongen varit väldigt bra men vi som ledare är främst imponerade 

över sättet vi lyckats spela på i de flesta matcher.  

Samma helg avgjordes även distriktslagsmästerskapen, där våra 05:or i stort sett utgjorde hela 

Upplandslaget. Det blev en mycket intensiv och rolig helg, där Uppland segrade distriktsmästerskapen 

och Sirius vann en av två matcher mot de andra seriesegrarna från P16 Syd- och P16 Nordserierna.  
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I början av november deltog laget KosaNatta cup i Örebro. Även det var en lyckad cup, både spelmässigt 

och gav ett bra tillfälle att samla laget och bygga vidare på den fina sammanhållning och laganda som 

finns i laget.  

Det har varit en väldigt bra säsong både på planen, i omklädningsrummet och utanför bandyplanerna. 

Det är för oss ledare fantastiskt kul att se dessa ungdomar utvecklas i sitt bandyspel, som individer och 

som grupp. Vi är otroligt stolta över vårt fina lag och ser fram emot kommande säsong där vi redan nu 

beslutat att göra en gemensam trupp av 05 och 04 lagen. 

P04  

Vi har denna vinter varit 14 killar och 3 tränare samt 3 övriga ledare 

Vi har deltagit i 2 cuper, TIC cupen som spelades i slutet av september i Västerås gick vi till final mot 

Edsbyns IF. I förlängningens sista minut lyckades Edsbyns IF få in ett mål och vann då cupen, en mycket 

snöplig förlust.  

I början av november styrde vi kosan upp till Bollnäs och Mini World cup. Vi hade Vodnik, Västerås och 

Lidköpings AIK i gruppen som skulle visa sig bli väldigt jämn. Vodnik blev klara gruppsegrare och även 

segrare av hela cupen till sist. Övriga 3 lag i serien hamnade på samma poäng så det blev målskillnad 

som avgjorde placeringarna. Med endast 1 måls skillnad blev vi trea i gruppen och fick spela en 

kvartsfinal som vi dessvärre förlorade. 

Vi har spelat i P16 A norra med många tuffa och jämna möten men mycket lärorika matcher där kanske 

resultaten inte gick vår väg alla gånger. 

Vi har mellan perioden v44 – v11 tränat ca 50 ispass med en medelnärvaro på ca 77 %. 

I början av november arrangerade vi återigen Sirius Bandycup för P-10 och P-11 under 2 dagar. Vi 

spelade totalt ca 40 matcher och våra egna killar dömde samtliga av dem. 

 
U17 

U-17-laget har deltagit i pojkallsvenskan tillsammans med lagen Villa, Vetlanda, Vänersborg, Nässjö, 
Motala, Edsbyn, Ljusdal, Falun, Sandviken, Hammarby och Västerås. En mycket bra och jämn serie med 
många fina matcher. Vi slutar på en sjätte plats endast tre poäng från fjärdeplatsens semifinalspel. Vi 
har gjort många mycket bra matcher och vissa perioder har vi spelat en otroligt fin bandy. Vi visar i 
många situationer en mycket fin inställning men vi har en tendens att inte orka hela matcherna.  
  
Totalt har 11 av våra spelare spelat matcher i U-19-laget. Fem av dessa spelare har spelat merparten av 
matcherna i U19-laget. Tre spelare deltog i P17-VM i Lidköping, Arvid Tapper i Sverige, Zakaria Holmén i 
Finland och Simon Bonetto i Team Europa. Åtta spelare går på bandygymnasiet. 
  
Vi hade en gemensam kick off med U19 och avslutade även säsongen tillsammans med en padel 
turnering med efterföljande pizza kväll. Tillsammans med U19-laget har vi även bemannat kioskerna på 
Studenternas i samband med A-lagets hemmamatcher.  
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Sammanfattningsvis är vi nöjda med säsongen, även resultatmässigt ska vi vara nöjda, trots att vi känner 
att det finns mer att ta ut av laget så är vi väldigt nära att gå till slutspel. Samtliga seriematcher har varit 
mycket givande och lärorika.  
 

U 19 

I år har vi haft ett lag i U19 som har spelat i Juniorelit Norra och placerade sig på en 4:e plats och fick 

spela vidare i Superelitserien och slutspel med blandade resultat.  

Laget har även spelat Svenska cupen på försäsongen som träningsmatcher, samt TIC-cup i Västerås. 

Truppen har bestått av 13 egna spelare samt spelare från P17 o P16 som fyllt upp. 

Träningarna har till största delen planerats av Rasmus Carlbaum tillsammans med övriga tränare. 

Killarna som ville har även fått möjlighet att träna tillsammans med Uppsala BoIS under säsongen, samt 

att några killar har även lyfts upp i A-laget samt UNIK som en extra spel- o träningsmiljö.  

Några av killar går nu över till seniorverksamheten i olika klubbar och en del blir kvar ett år till efter att 

ha spelat ihop sedan bandykul. 

Tack för i år och alla roliga minnen! 

Bandygymnasiet  

Årets elevgrupp bestod av 18 spelare, 3 målvakter och 15 utespelare. Teemu Määttä och Olle 

Gabrielsson är instruktörer, även Esa Määttä deltar oftast ett pass per vecka under is säsongen.  

Vi delade in läsåret i olika faser som är väldigt naturligt med försäsong och tävlingssäsong.  

Vi startade terminen med ett rinkpass i veckan där fokus låg på spel i högt tempo. Samtidigt med det 

pågick fys uppbyggnaden där fokus ligger på att göra eleverna till bättre atleter, mycket rörlighet och 

koordination.   

När vi fick tillgång till stor is okt-mars har vi två ispass i relita samt ett fyspass/vecka. Där ligger fokus på 

individuell utveckling både fysiskt och speltekniskt.  

April och framåt har det varit en speciell situation då vi inte till en början fick ha undervisning utan 

eleverna genomförde pass från oss på egen hand. Efter påsk fick vi ha gemensamma pass tillsammans 

fast de måste vara utomhus, därför har träningen anpassats lite men vi tycker att eleverna svarat upp 

bra på det.  

Under läsåret har även anpassningsprocessen till nästa läsår pågått och det ser ut som att vi fler elever 

till nästa läsår. Vi hade väldigt stort intresse och hela 27 stycken som ville komma på uttagning.    
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Arena  

Arenagruppen har haft 5-6st fysiska möten under året och bestått av Ordf. Michael Persson, Linda 

Persson, Lars Högberg, Lotta Törnkvist, Per Nohr, Karin Holman och Pernilla Sandberg.  

 

Arena gruppens ansvarsområden: - Funktionärsstaben, entrépersonal, matchsekreterare, press – VIP 

värd. Ansvariga Pernilla Sandberg/Karin Holman och Lars Högberg. Säkerhetspersonal, ordningsvakter, 

tillstånd Ansvarig Per Nohr. 

Antal funktionärer totalt som jobbat under året är c:a 20-25st.  

Antal funktionärer kring våra hemma matcher har varit mellan 15-20st.  

Under säsongen 19/20 var ungdomslagen P06-P08 varit ansvariga för städning och bollpojkar på Sirius 

A-lagsmatcher enligt ett väl inarbetat inskolningssystem.  

Även denna säsong har arena gruppen haft ett mindre uppdrag med att bemanna och genomföra vissa 

delar på SM-finalen på Studenternas IP tillsammans med Svenska Bandyförbundet. IK Sirius bemannade 

VIP-mitt, entré och bollpojkar/fanbärare.   

I år var det inga ungdomslag som behövde ställde upp med föräldrar som hjälpte till med att bemanna 

de olika uppdragen som vi brukar.  

Trots att Studenternas IP under nästan hela säsongen varit en byggarbetsplats har vi kunnat genomföra 

alla matcherna tillsammans med vaktmästarna och Uppsala kommun. 

Det har funnits energi i gruppen under året med många nya idéer och tankar inför framtiden. Gruppen 

känns stabil och det finns mycket glädje men också en sårbarhet med anledning av att 

funktionärsstaben är begränsad till antalet.  

Arenagruppen genomförde en Kick Off den 21 okt på Latitud med 20st närvarande med mat o bowling, 

samt en presentation av Jonathan och Jimmy om Hoppfull framtid. 

Ett tackbrev har skickats ut till alla funktionärer efter avslutad säsong.  

Något som varit extra roligt under säsongen är att nästa alla lag som kommer till match har påpekat att 

det är otroligt trevligt att komma till Studenternas när det står personal med ett leende på läpparna och 

hälsar lagen välkomna när dom kliver ur bussarna.  
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Marknad  

Aktiviteter under året  

Stjärnklubben: Under året har det varit fyra Stjärnklubbsträffar; 

· Bandygolfen på Upsala GK som återigen visar sig vara en populär aktivitet bland våra sponsorer. 

· Årlig bortamatch mot Sandviken. 16 partners och supportrar reste med till Göransson Arena. 

· Dagskryssning med Eckerölinjen med spelare, tränare och partners. 40 personer deltog. 

· Kick off på Eklundshof i samband med hemmapremiären. Ca. 130 gäster närvarade.  

Uppsala Universitet: I samarbetet genomfördes återigen skridsko- och bandyskolan Bandycampus för 
internationella studenter. På grund av att Bandyfinalen spelades inför tomma läktare så uteblev Bissen 
Brainwalk som vi annars är med och arrangerar tillsammans med Uppsala universitet. 

Julklappsmatchen: Till matchen mot IFK Motala den 13 december bjöd privatpersoner/företag på 
entrén. De fick själva välja med vilket belopp de betalade per åskådare. 1 540 åskådare såg matchen. 

Tröjauktion: I den sista omgången hölls årets tröjauktion som resulterade i 48 000 SEK. 

Shallenges: Tillsammans med Sh bygg och Uppsala BoIS damlag genomförde vi kampanjen Shallenges, 
för en jämställd bandy. 
 
Webbshop: Vi har under året lanserat en webbshop där vi säljer våra merchandise. Ett samarbete med 
Brand Communication har startat där de distribuerar de produkter vi säljer. 
 
Digitala kampanjer: Under året genomfördes flertalet digitala kampanjer för att få in bidrag från företag 
och partners. Vi sålde fiktiva matchbiljetter och finalbiljetter, vi auktionerade ut bandyprylar från våra 
spelare och sålde lotter till Siriuslotteriet.    

Bandyfinalen: I och med att bandyfinalen spelades inför tomma läktare uteblev flera aktiviteter och 
arrangemang där vi skulle ha varit delaktiga. 

Uppsala Cycling Race Week: Evenemanget uteblev pga. rådande situation. 

Hoppfull framtid 
Arbetet med att utveckla konceptet Hoppfull framtid har fortsatt under året. Styrdokument 
innehållande Verksamhetsplan, Aktivitetsplan, Grafisk manual och Kommunikationsplan har tagits fram.  

Skridskokul: Från och med detta år ingår Skridskokul i Hoppfull framtids verksamhet. Under året hade vi 
2800 skolbarn som under lekfulla former fick utveckla sin skridskoåkning. Ledare var bl.a. spelare från A-
laget. Aktiviteten genomfördes med stöd från Hoppfull framtids partners och stödpartners till 
Skridskokul. Skridskokul pågick under fyra veckor (v. 4-7). 
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En hoppfull match: En hoppfull match (tidigare Bandyfesten) är ett matchevenemang där vi 
uppmärksammar vår sociala verksamhet, Hoppfull framtid. Matchevenemanget genomfördes vid 
matchen mot Västerås SK den 8 februari. 75 företag medverkade och bjöd på fri entré. 

Bufff-matchen: För att uppmärksamma vår sociala partner, barnrättsorganisationen Bufff, anordnades 
matchevenemanget ”Bufff-matchen” i matchen mot Vetlanda BK den 15 januari.   

Kansliet 

Kansliet har under det gångna året bestått av:  

 

Tjänst    Tjänstgöringsgrad 

- Sälj, en stycken (gick i pension 1/3)  50 % 

- Verksamhetsansvarig Hoppfull framtid (slutade 30/4) 100 % 

- En marknadskoordinator   100 % 

- Ekonomi & administration   75 % 

- Bandygymnasiet, två stycken  75 % 

- Herr Elit, huvudtränare A-lag + stöd äldre ungdom 100 % 

- Klubbchef    100 % 

 


