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Verksamhetsåret i korthet 
Vad gäller ekonomin så har vi tappat i nettoomsättning, ett tapp som i huvudsak kopplas till minskade 
publik, evenemang och sponsorintäkter. Tack vare en god kostnadskontroll och träffsäkra prognoser har 
vi dock klarat oss bra. Vi har fått en del intäkter via stödpaket och en del genom egna kreativa 
intäktskampanjer. Vi summerar det ekonomiska året som godkänt och stänger böckerna med ett eget 
positivt kapital på närmare en halv miljon kronor. Vi kan numera säga att vi har en god och sund 
ekonomi i klubben.   
 
Förr herrlaget var det ett utmanande år med tränarbyte mitt under säsong, spel utan publik och tuffa 
restriktioner att följa. Spelare, tränare och övriga ledare har dock verkligen lyckats fokusera på sitt 
arbete. Det gav resultat och vi summerar säsongen som den bästa rent sportsligt på 10 år då vi återigen 
fick uppleva ett slutspel.    
 
På ungdomssidan kan vi glädjas åt att det gick att genomföra BandyKul trots det osäkra läget med 

pandemin. Det var en utmaning men Jonathan, Rasmus och våra övriga ledare har gjort ett fint jobb 

med att anpassa verksamheten så att den gick att genomföra på ett säkert sätt.  

I övrigt har det varit ett tufft år för våra ungdomslag. Inga matcher, pausat under säsong och allmänt 

ryckigt och osäkert. En del lag har tappat spelare. Utmaningen framöver blir att behålla och 

förhoppningsvis få tillbaka spelare som slutat.  

 

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

arbete med det 20 eleverna som gått på bandygymnasiet. Läsårsutvärderingen som görs i slutet av varje 

läsår visar att vi hade högsta betyg av alla bandygymnasier i landet.   

Arenagruppen har på ett föredömligt sätt anpassat sitt arbete enligt gällande restriktioner och 

rekommendationer. Vi valde att inte spela inför publik och matcharrangemangen har genomförts på ett 

tryckt och säkert sätt. Vi hade återigen ett engagemang under SM-finalerna och precis som förra 

säsongen var det lite mindre än tidigare med anledning av Corona. Arrangemangen genomfördes på ett 

bra sätt och i nära samarbete med bl.a. Destination Uppsala.  

 

Marknadssidan har tyvärr tappat en del sponsorer till följd av Coronapandemin. Vi har många trogna 

och lojala sponsorer men när de själva får stora problem har vi fullaste förståelse för att de behöver 

pausa sitt engagemang hos oss. Vi både tror och hoppas att deras situationer återgår till det normala 

och att vi återigen får samarbeta framöver.  

Vad gäller publikintäkter såsom entréer, kiosker, lotter och dylikt har de varit noll på Studenternas. Vi 

har dock mycket glädjande fått ett otroligt stöd av våra kära supportrar genom fiktiva entrébiljetter. Vi 

sålde biljetter för ca 250 000 kr!    

  

Vi har under året haft en styrelse på 6 ledamöter plus en adjungerad ekonomiansvarig.  

 

Styrelse 

Peter Nordgren  Ordförande 

Ove Hedberg   Vice. ordförande 
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Istvan Von Polgar  Sekreterare 

Magdalena Carlstedt 

Jonas Qvarnström 

Anna Westin    

Kirsi Jansson    Adjungerad ekonomi 

 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi och resultat hänvisas till Årsredovisningen.  

Herr Elit 
Den mycket speciella säsongen 20/21 är avslutad och det får trots lite turbulens ses som ett stort steg 
framåt. Coronapandemin slog hårt mot hela världen och gjorde att denna säsong spelades utan publik 
och med hårda restriktioner.  
Föreningen har under hela säsongen varit stenhårda i arbetet med att förhindra smittspridning vilket 
också har visat sig i den begränsade smittspridningen vi haft. Endast 3 spelare har haft Covid-19 under 
säsongen och de har varit utspridda. Vi var det enda lag som inte behövde flytta en enda match pga. 
av smittspridning och hade sen turen att ingen av våra motståndare behövde göra det mot oss. 
 

Målsättningarna för säsongen var: 
 

- Slutspel, minst 8-delsfinal 

- Bibehålla vårt offensiva spel 

- Närma oss lagen ovanför 

 
Det stora frågetecknet inför säsongen var om den skulle spelas eller ej. Flera divisioner ställdes in 
och påverkade hela idrottsrörelsen.  Spelschemat har justerats och det blev ett tätt matchande på 
slutet med upp till tre matcher per vecka.  
 
Under försäsongen har vi matchat som tidigare säsonger och det gav oss en bra känsla inför starten. 
Skillnaden denna säsong än mot föregående säsonger är att vi inte har haft en enda 
genomklappning. Vi har häng på samtliga topplag utom Villa, de har vi inte riktigt fått grepp om. 
22 poäng kunde varit betydligt fler då vi har ett stort antal uddamålsförluster vilket satte sig hos oss. 
 
Inför säsongsstarten informerades det från spelartrupp att de kände sig slitna efter en stenhård 
försäsong. Försäsongen ska vara tuff men klart oroväckande att truppen känner sig sliten innan 
säsongen ens har börjat. Tyvärr mynnade detta ut i ett tränarbyte efter jul. Detta är naturligtvis 
inget man önskar sig som lag eller förening men situationen var dessvärre så ohållbar att inga andra 
vägar fanns kvar. 
 
Efter en bra säsong ställdes vi mot Broberg i 8-delsfinal. Broberg hade vi slagit två gånger under 
säsongen och kände att vi hade koll på. Vi började med vinst hemma och vann även borta i 
returmötet, vi var äntligen klara för det ”riktiga” slutspelet! Väl i kvartsfinal ställdes vi mot Villa som 
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vi har märkligt svårt för, förlust i 3 raka matcher och säsongen tog slut. Villa stod sedan som svenska 
mästare mycket välförtjänt. 
 
Att vi tog oss till kvartsfinal innebär att vi till kommande säsong är kvalificerade för Svenska Cupen 
som spelas i Lidköping 1-3 oktober. Detta är något som våra spelare har haft högt upp på 
önskelistan de senaste säsongerna och nu såg de till att det blir verklighet.  
 
Summering 
Vi tog oss inte bara till slutspel utan gick dessutom vidare till kvartsfinal vilket är en plats där vi hör 
hemma. Vi producerade 131 mål framåt (30% mer än föregående säsong) och var 14%-iga på hörnor 
vilket är siffror vi inte varit i närheten av på många år. Vi tog fler poäng på över 6 säsonger (så långt 
jag har statistik). Om vi var tunga framåt så var vi även lätta bakåt. Vi slutade på plus 8 mål i 
slutändan men känner att vi behöver balansera upp det bättre. Summa summarum så lägger vi en 
väldigt bra säsong bakom oss går in i nästa med en väldigt bra känsla. Några spelare har lämnat men 
vi har fyllt på med rutin och lite ungt och nytt. På pappret går vi in i nästa säsong med ett mer 
välbalanserat lag och en starkare ledarstab. 

 
Ungdom 

BandyKul  
Under föregående säsong, säsongen 19/20, hade vi hela 163 aktiva, vilket är en ökning med 109 % från 

säsongen 18/19. I och med Coronapandemin och dess restriktioner som slog till ordentligt förra året, 

fick det uppenbara konsekvenser för Bandykul. Från att förra årets säsong varit uppe på rekordsiffror 

gällande antalet aktiva, tappade vi i år ca 100 aktiva. Säsongen 20/21 har vi varit 60–65 aktiva och 

därmed ett stort tapp. Under gångna säsongen har sex ungdomar från våra egna led varit med och tre 

Sirius-veteraner hjälpt till både på isen och utanför. Den gångna säsongen har två ungdomsansvariga 

varit med och arbetat med Bandykul.  

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

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

som Anton Andersson, Nils Bergström, David Thorén, Arvid Tapper m.m. Flera av Sirius A-lagsspelare 

har under vintern varit med och besökt BandyKul.  

En av nycklarna till senaste årens framgångar i Sirius BandyKul är de skolbesök som genomförts. 

Gångna säsongen genomfördes skolbesök men Bandykul-flyers delades ut till skolpersonal som skulle 

vidarebefordra till barn och föräldrar på grund av rådande restriktioner. Totalt besöktes 12 skolor runt 

om i Uppsala och dess närhet. Den populära Bandykulbussen som tidigare år hämtat upp barn vid 

skolor för transport till Bandykul, kunde i år inte genomföras på grund av Coronapandemin.   

F10-11 

Sirius flicklag har avslutat sin första säsong utanför Bandykul. Två gånger i veckan har vi haft roliga och 

välbesökta träningar på Studenternas. Fokus har legat på att lära känna varandra, öva skridskoåkning 

och teknik genom lekar, stafetter och lite matcher. UNIKS flickledare sökte upp oss på en träning och 

föreslog att vi tillsammans ska jobba för flickbandyn i Uppsala. Det är vi så klart med på! Mötet 

resulterade också i vi blev inbjudna att möta UNIKs tjejer i en match på deras lördagstid. Det blev en 
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snabb och effektiv träning i att både räkna tvåsiffrigt och hantera motgångar. Det tiotalet bandytjejer 

som började träna tillsammans i november hade i mars blivit närmare fjorton stycken och vi ser fram 

emot ytterligare tillskott i höst.   

UNIKS flickledare har sökt upp oss på en träning och att vi tillsamman i Uppsala ska jobba för 

flickbandyn. 

P10 och P11  

Eftersom alla förstod tidigt att detta kommer bli en annorlunda säsongen tog vi beslutet att testa på 

gemensamma träningar för P10 och P11 under 20/21. Under föregående säsong var P10 11 spelare 

men med denna samträning var vi som mest 24 spelare vid ett tillfälle. Eftersom restriktioner har gällt 

under hela säsongen har endast matcher mot UNIK och Bois skett vid några enstaka tillfällen. Detta har 

dock varit väldigt uppskattade händelser. Cupen som Sirius själv anordnar i Recover hallen 

genomfördes i början av säsongen och var en bra start för pojkarna som lyckades att knipa en andra 

plats. Totalt sätt är vi som lag väldigt nöjda med denna genomförda säsong givet läget, där spelarna 

har tagit stora kliv framåt och är väl förberedda för kommande säsonger. Säsongsavslutningen med 

hela laget blev väldigt försenad och genomfördes först i juni. 

P08 

IK Sirius P08 har under säsongen 20/21 bestått av 13 spelare och 4 ledare. 

Redan från start visste vi att ett samarbete med Bois -08 var ett måste för att kunna genomföra 

säsongen. Därför anmälde vi i Sirius oss till den mellansvenska bandyserien och Bois till 

Stockholmsserien. 

Pga. vädrets makter blev ju säsongen framflyttad som alla känner till och att sedan pandemin skulle 

göra sitt till gjorde det inte bättre. Vi kom igång med träningar i Recoverhallen och sedan på delad plan 

på Studenternas, innan man väl kunde göra klart med B-plan.  Vi tränade på is måndagar och onsdagar, 

samtidigt och för det mesta tillsammans med Bois.  

Det blev inga matcher i serien, men några internmatcher kunde vi få till tillsammans med Bois och 

motståndet var då tjejlag från Bois. 

Trots en riktigt tråkig säsong vill vi framhäva våra duktiga spelare som trots alla hinder har närvarat på 

träningarna och kämpat på.  Nu blickar vi framåt till en ny och förhoppningsvis riktigt roligare säsong! 

I skrivande stund har vi precis fått besked om att en sammanslagning utav Bois och Sirius P08 lag blir 

verklighet och att Bois spelare och ledare kommer att ansluta till oss i IK Sirius. Naturligtvis ser vi väldig 

positivt på detta att kunna fylla upp vårt team med spelare och ledare från Bois! Så framtiden för just 

vår ålderskull ser riktigt ljus ut! 

P07 

Sirius P07 har under säsongen 20/21 bestått av 14 spelare (efter några avhopp under hösten) och fem 

tränare samt tre spelare som regelbundet deltagit från P06 och Unik. 
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Vi hade för avsikt att under året delta i den mellansvenska serien vilken bjuder på bättre motstånd än 

Stockholmsserien men som vi alla vet blev serien inställd på grund av Corona.    

Vi kom igång med säsongen på ett väldigt bra sätt med Broberglägret i början av juli där flera av våra 

spelare deltog. Inför detta och även efter så höll vi igång skridskoåkningen med träningar i C-hallen 

under juni (två), juli (två) och augusti (tre). Därefter drog vi igång säsongen på allvar med ett 

uppstartsläger den 30e augusti.  

Den första november deltog vi i CCM cup i Västerås där vi gick obesegrade genom cupen men föll på 

målsnöret efter straffläggning i finalen mot Edsbyn. En riktigt lovande start på säsongen men efter 

detta kom beskedet att vi inte längre fick spela tävlingsmatcher på grund av Corona. CCM cup blev 

med andra ord det enda tillfället under säsongen 20/21 då vi kunde spela riktiga matcher så vi kan 

säga att tävlingssäsongen blev en dag lång. 

Under högsäsong (bortsett från några veckor i januari då vi inte fick träna på grund av Corona) har vi i 

snitt tränat mellan tre och fyra gånger i veckan. Vi har haft tre ordinarie träningar men då alla matcher 

varit inställda (för alla lag) har vi även kunnat komplettera med en hel del bonusträningar på lediga 

tider under helgerna.  

Vi tränade fullt ut fram till den 31a mars och har därefter tagit paus men siktar på att få till något 

ispass innan årets Brobergläger som även i år kommer vara välbesökt av spelare från Sirius P07.  

Sirius P07 har under säsongen varit sargvakter vid hälften av Sirius hemmamatcher då vi delade 

uppdraget med P08. Vi var även sargvakter vid en av åttondelsfinalerna samt vid både dam och 

herrfinalen. 

P06 
Efter en lyckad fjolårssäsong som avslutades något abrupt pga. Covid, inledde vi säsongen 2020/2021 
med stor förväntan och förhoppning. 

  
Vi hade lyckats att i stort behålla truppen numerärt, både utifrån ett spelar och ledarperspektiv.  
Några spelare valde att sluta och fokusera på andra sporter.  
Detta kompenserades med att några spelare från Unik P06 valde att spela med oss. 

  
Vi hade genomfört en bra försäsongsträning både med individuella träningar inom laget och 
tillsammans med P05, P04. Vi kom tidigt ut på is och lyckades boka många "extratider" på "udda tider" 
med bra närvaro. Vi lyfte oss snabbt spelmässigt som lag, troligtvis genom både mängden träning på is, 
fokus på eget spel och att våra spelare var ett år äldre, med bättre koordination, styrka och klokhet 
som följd.   
Vi var inplanerade att spela i två olika serier och planerade och bokade in flera cuper inför säsong.  
Vi hade en bra förberedelse, vi tyckte vi hade utvecklats, var bra, förväntansfulla och ville börja "mäta" 
oss mot andra lag. 
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Covid slog till i en andra våg. Seriestart blev uppskjuten. Cuper ställdes in. Samling och ombyte i 
omklädningsrum förbjöds. Vi höll igång träningarna, lyckades få till några träningsmatcher mot några 
olika andra lagkonstellationer i Uppsala innan restriktionerna begränsade även det, för att till slut runt 
årsskiftet stoppa all verksamhet.   

  
I januari kom vi igång med träningsverksamheten igen. Försökte få upp energinivån, med förhoppning 
om att säsongen skulle kunna avslutas med någon form av förkortat seriespel. 
Vi hade lite träningsutbyte med både P07 och P05.   

  
Covid slog till i en tredje våg. Vi höll igång träningsverksamheten långt in i mars. Tyvärr med begränsad 
träningsnärvaro.   

  
Sammanfattningsvis blev säsong 2020/2021 inte bra.  
Som vi ser det är det yttre omständigheter som vi inte riktigt kunnat förutse och kunnat påverka som 
bidragit till begränsade förutsättningar med ett sämre resultat som följd.  

  
Vi har kontinuerligt försökt anpassa oss till rådande osäkra situation och försökt göra det bästa vid 
varje tidpunkt. Vi har frångått vår planering och vår framförhållning har varit kort. Varje vecka har varit 
en ny vecka. Vi har försökt efter bästa förmåga hålla humöret uppe. Till slut anpassade vi oss till det 
"nya normala" ;-) 

 
Resultatet av säsong 2020/2021 kan vi nog inte överblicka och sammanfatta ännu. 
Vi har fått indikationer om att flera spelare inte kommer fortsätta spela bandy nästa säsong. 
Ett naturligt avhopp är normalt, men om det avhoppet kommer att vara större än normalt pga den 
begränsade verksamheten som bedrivits kommer vara svårt att bedöma. 

  
Tyvärr har också vår goda relation med Unik P06 fått sig en törn, efter att Sirius P06 valde att 
tillmötesgå några Unikspelares vilja att tillhöra i Sirius. 

  
Vår tro och förhoppning är att vi kommer att ha tillräckligt med spelare i truppen inför nästa säsong för 
att kunna ställa upp ett "eget lag". Samtidigt för vi dialog med både äldre och yngre lag inom klubben 
för att utvärdera förutsättningarna för hur olika tränings och matchmiljöer bäst kan organiseras.  

  
Något "vingklippta" är vi nu på gång att dra igång säsong 2021/2022 med uppstart, försäsongsträning 
och planering. Vi går in med en förväntansbild om att det kommer att bli en "normalsäsong", men har 
samtidigt en förberedelse för det "nya normala". 

  
Ledarna Sirius P06 
 

P17 

Laget består av killar födda 2004 och 2005, vi är 21 spelare och 3 tränare + 4 ledare. 

Säsongen började bra med is tidigt på rink i Gränby ishall i mitten av augusti och sedan i början av 

september is i Recoverhallen (Relita). 
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Det blev en tur upp till Edsbyn för att spela en omgång i Svenska cupen ungdom i början av oktober 

och en träningsmatch helgen efter. 

Efter det tog pandemin över med restriktionerna som gjorde att det tyvärr inte gick att spela några fler 

matcher denna säsong utan det har bara blivit att träna och träna. 

Här måste vi ge eloge till killarna som verkligen har bjudit till och flitigt kommit till de flesta träningarna 

som vi ändå har lyckats genomföra.  

Det som under hela säsongen har pratats mycket om, det är avsaknaden om att kunna vara i 

omklädningsrummet och byta om och snacka med varandra. Nu har man kommit i stort sett ombytt 

och klar till träningspasset, snörat på sig skridskorna och ut på isen och köra träningen. Därefter av 

med skridskorna och åka hem.  

Till sist måste vi gratulera våra killar födda 2005 som med hjälp av några killar födda 2006 deltog i TIC 

cupen (Tillberga Invitational Cup) slutet av september och gick igenom hela cupen obesegrade. Man 

vann finalen mot Vänersborg med 7-5. 

U 19 

Vår säsongsutvärdering från U17-året låg till grund för planeringen inför denna säsong och kan 

sammanfattas i tre fokusområden, ökad fysisk nivå, gemensamt utvecklad spelidé och en ökad 

delaktighet både på och utanför banan. Mot denna bakgrund startade barmarksträningen i början av 

april. Efter 45 stycken gemensamma träningar tog vi i samband med en grillkväll på Lyssnaängsbadet 

sommaruppehåll i fyra veckor (juli). På temat delaktighet ansvarade killarna för inköp och matlagning 

till kvällen. 

Fokusområdet, ökad fysisk nivå, innebar en avsevärt tuffare barmarksträning än tidigare år. Spelarna 

svarade extremt bra på den hårda konditionsträningen och även benstyrkan ökade markant. I augusti 

kombinerade vi isträningar på rink med fyspass. Vi utförde löpande fystester och i samband med den 

sista testdagen i augusti lyckades samtliga spelare ta personliga rekord i både kondition och styrka.  

Genom grupparbeten och övning på både isträningar och träningsmatcher bestämde vi tillsammans 

vår spelidé. Två av hörnstenarna i vårt grundspel var ”Vi vill ha ett stort deltagande med ett snabbt 

bolltempo där alla spelare är inne i spelet” samt ”Vi vill spela bollen på rättvända spelare som kan 

utgöra ett hot för motståndaren”. Vår spelidé omfattar även hur vi vill agera på de olika 

tredjedelsplanerna både offensivt och defensivt. 

Vi spelade tre matcher i juniorelitserien innan den avbröts på grund av pandemin. Tyvärr fick vi inte 

möjlighet att spela några fler matcher under säsongen. Trots avsaknad av både matcher och 

gemenskap i omklädningsrummet tränade killarna från nov-mar på ett föredömligt sätt. 

 

Säsongen avslutades med en padelturnering med efterföljande mat och säsongsutvärdering.  
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Även om säsongen inte alls blev som vi hade tänkt oss kan vi konstatera några saker: 

-Vi var otroligt väl förberedda inför isträningarna i september 

-Träningsmatcherna och cuperna som vi deltog i visade att vi var på rätt väg.  

-Vi gjorde en mycket stark inledning på serien innan pandemin förhindrade fortsatt seriespel. 

-Från nov-mars har vi tränat fantastiskt bra och vi ledare ser att alla killar har utvecklats på ett mycket 

positivt sätt. 

Marcus Mårtensson och Arvid Tapper har varit uttagna i P19-landslaget och har även spelat 

elitseriematcher med A-laget. Utöver dessa två spelare har fyra spelare fått möjlighet att vara med på 

någon a-lagsträning. Nio spelare går på bandygymnasiet. Ett flertal yngre spelare har varit med på våra 

träningar. Två spelare lämnar junioråldern till kommande säsong, Markus Westberg och Marcus 

Mårtensson.  

Avslutningsvis ser vi fram mot nästa säsong som blir den sista för killarna födda 2003. 

Bandygymnasiet  

Årets elevgrupp bestod av 20 spelare, 3 målvakter och 17 utespelare. Teemu Määttä och Olle 

Gabrielsson är instruktörer. För första gången har vi fått in tjejer i verksamheten vilket har varit positivt 

i många bemärkelser.  

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

Det har varit ett väldigt speciellt år men många nya råd och riktlinjer att förhålla sig till pga. Covid-19. 

Vi startade terminen med barmark där fokus ligger på att göra eleverna till bättre atleter, mycket 

rörlighet och koordination blandat med styrka.  

När vi fick tillgång till stor is okt-mars har vi tre ispass i Relita. Där ligger fokus på individuell utveckling 

både fysiskt och speltekniskt. Detta blandas med teoretiska inslag som många gånger anpassades till 

egenträning nära hemmet då eleverna hade distansundervisning och ej fick komma till skolan.  

April och framåt jobbar vi igen med barmark. 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. Försöker 

göra lite olika aktiviteter för att stärka motivationen då många av eleverna har gått nästan ett helt år 

utan att spela matcher.  

Under läsåret har även anpassningsprocessen till nästa läsår pågått. Vi har fortsatt stort intresse och 

trotts problematisk med att ha praktiska uttagningar kommer vi ha fler elever nästa läsår än detta.  

 

Arena  

Arenagruppen har haft 2 st möten under året och bestått av Ordf. Michael Persson, Linda Persson, Lars 

Högberg, Lotta Törnkvist, Per Nohr och (Karin Holman).  
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Under 20/21 har IK Sirius valt att spela alla hemmamatcher utan publik och detta har medfört att vi 

inte har kunnat nyttja de funktionärer som vi har på listan. Vi har valt att använda oss av arena 

gruppens egna för att genomföra matcherna vid insläpp och intervjuer. 

 

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

värd. ansvariga Linda Persson och Lars Högberg, säkerhetspersonal, ordningsvakter, tillstånd ansvarig 

Per Nohr och matchsekretariat ansvarig Kristina Liljestrand. 

Antal funktionärer totalt som jobbat under året är c:a 10-12 st.  

Antal funktionärer kring våra hemma matcher har varit mellan 7-10 st.  

Under säsongen 20/21 har ungdomslagen P07-P08 varit ansvariga för bollpojkar på Sirius A-

lagsmatcher enligt ett väl inarbetat inskolningssystem. Ingen städning av läktarna. 

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

vissa delar på SM-finalen på Recover arena tillsammans med Svenska Bandyförbundet o destination 

Uppsala. IK Sirius bemannade VIP/media och bollpojkar/fanbärare.   

Då det även i år var publikfritt på SM-finalerna har ungdomslagen inte haft några uppdrag.  

Ingen Kick Off med våra funktionärer har kunnat genomföras i år. Inför kommande säsong kommer vi 

behöva hitta former för att få tillbaka gamla funktionärer samt att hitta nya som kan bemanna A-lagets 

hemmamatcher. 

Informationsbrev 3-4 st har skickats ut till alla funktionärer under året för att hålla alla uppdaterade.  

Personalen som jobbar på matcherna har som mål att alltid ha ett leende på läpparna när lagen 

anländer för att känna sig välkomna samt när lagen lämnar arenan. 

Marknad  

Aktiviteter under året  

Stjärnklubben: Under året har det varit tre Stjärnklubbsträffar; 

· Bandygolfen på Upsala GK som återigen visar sig vara en populär aktivitet bland våra sponsorer. Fint 
väder, fina priser och glada miner gjorde att denna tävling gick till historien som en av de bästa 
träffarna vi haft med nätverket.  

· Digital föreläsning med årets talare 2019 Gunnar Söderström.  

· Träningspass på Studenternas IP med Gunnar Söderström. 

Julklappsmatchen: Matchen genomfördes fast utan publik. Vi kom fram till ett fast publikantal på 
1 500 stycken.  
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Tröjauktion; Efter säsongen hölls årets tröjauktion, denna gång på sociala medier. Det resulterade i ca 
20 000 SEK. 
 
Webbshop: Vi har under året sålt en hel del merchandize i vår webbshop. Sammanlagt sålde vi för ca 
200 000 kr.  
 
Digitala kampanjer: Under året genomfördes flertalet digitala kampanjer för att få in bidrag från 
företag och partners. Vi sålde bland annat fiktiva matchbiljetter, matchtröjor Herr Elit via auktion, 
merhandize.    

Hoppfull framtid 
Arbetet med att utveckla konceptet Hoppfull framtid har fortsatt under året. Styrdokument 
innehållande Verksamhetsplan, Aktivitetsplan, Grafisk manual och Kommunikationsplan har utvecklats 
ytterliga och grunden till en ny aktivitet kalla Streetbandy har tagits fram.  

SkridskoKul 

Skridskokul har bedrivits denna säsong trots den rådande pandemin. Det har dock medfört att vi varit 

tvungna att göra vissa begränsningar i aktiviteten. Vi lånade inte ut utrustning i samma utsträckning 

som vi gjort föregående år samt så har det varit mindre barngrupper med på isen. Trots att vi fått göra 

nedskärningar så har det varit över 1 200 barn med på projektet som varade 20 dagar, likt tidigare år. 

Med på isen har Sune Gustafsson varit från Sirius A-lag. 

BandyCampus 

Vi har tillsammans med Uppsala Universitet bedrivit aktiviteten Bandycampus. Vi valde tillsammans 

med universitetet att dela på grupperna och dela in så att det var 8 studenter per planhalva. Vi har likt 

tidigare år haft 4 träningstillfällen men istället för att genomföra en uppvisningsmatch innan en A-

lagsmatch så spelade det en internmatch på ett träningstillfälle. Med på isen har det varit 

representanter från Sirius A-lag. 

En hoppfull match: En hoppfull match är ett matchevenemang där vi uppmärksammar vår sociala 
verksamhet, Hoppfull framtid. Matchevenemanget genomfördes vid matchen mot Vetlanda den 19 
februari.  

Kansliet 

Kansliet har under det gångna året bestått av:  

 

Tjänst    Tjänstgöringsgrad 

- Sälj, tre stycken, provisionsersättningar  50 % 

- En marknadskoordinator   100 % 

- Ekonomi & administration  75 % 

- Bandygymnasiet, två stycken  75 % 

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

-Ungdom, blåsvarta konceptet + BandyKul 25 % 

 


