
Governors Cup
Läs Jesper Söderbäcks Dagbok 

från cupen i Ryssland
s.56 

Nyförvärven
Fagerström s.83   Virtanen s.73   Mossberg s.49

EN Annan 
DAG
Vi fortsätter med 
fjolårets succé -  men 
i år på en annan dag!

s.15
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Ordföranden har ordet

Bollnäs 
Veterinärpraktik AB

Öppettider: Mån-Fre 08-17 Lunchstängt 12-13
Adress: Renshammarvägen 4, 821 50 Bollnäs

Tel: 0278-142 30 Fax: 0278-143 80
Foder finns att 

köpa i butiken!

I skrivande stund har föreningen nyligen haft sitt års-
möte och där undertecknad blev vald till ordförande 
i ytterligare två år. Ett uppdrag som känns hedrande, 
roligt och ger en utmaning och ytterligare förutsätt-
ningar om att ta föreningen framåt. 

När man får förmånen till ordförandeskapet i 
en anrik förening så går man in i ett förplik-
tande och med stor ödmjukhet - att få 
vara med och driva föreningen framåt, 
skapa nya möjligheter för ungdomar 
och A-lag är inspirerande och roligt. 
Vi har en spännande säsong framför 
oss och givet hoppas vi på en längre 
sådan än fjolårssäsongen. 

Årets säsong har i många delar redan 
dragit igång, men den första november 
blir det på riktigt och vi får se A-Laget 
glida ut mot en av årets nykomlingar i Elit-
serien, AIK. 

Det är Ni medlemmar som i olika former bidrar till vår ex-
istens. Jag är övertygad om att alla föreningar, stora som 
små är beroende av ideellt arbetade personer som oftast 
viger sitt liv till olika evenemang som gör att föreningen 
kan fortsätta sin verksamhet med att driva sporten fram-
åt. Utan er är vi ingenting.

Jag vill att Bollnäs Bandy skall vara en öppen förening 
som har ett öppet klimat, en förening som i tiden ger de 

förutsättningar som krävs för att alla skall känna sig väl-
komna. Jag vet att medlemsantalet kommer att öka som 
också i sin tur kommer göra föreningen än mer levande 
än vad den idag är. Det är tillsammans vi blir starka. 
Att ge förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna – 

tjejer som killar att gilla sporten bandy och allt som 
hör till. 

Vi skall tillsammans skapa möjligheter. 
Möjligheter där intresset för sporten 
ökar, ger mervärden i samhället och en 
aktör där vi tar stort samhällsansvar.

Jag hoppas jag under min tid som 
ordförande får se när första spadta-
get tas för vår efterlängtade bandyhall 

som projekteras på SJ-området. Det är i 
full gång med detaljplaner, ritningar och 

annat - trots överklaganden så ser det bra 
ut i alla delar för att vi skall inom 

snar framtid kunna se bygget ta fart. 

Snart drar alla serier igång för våra kära 
lag, ungdomar till A-lag. Vi stödjer i alla 
väder er fullt ut och vi önskar er från 
styrelsen ett stort lycka till. 
Vi ses på Åsen! 

Bandyhälsningar
Marcus Nygren

Ordförande Bollnäs Bandy 

”Vi har en 
spännande säsong 

framför oss”

50/50 lotter
Till varje match kan man köpa föreningens 50/50 lotter. 
På bollnasbandy.se kan du se alla vinnande nummer. 
Vid vinst kontakta kansliet på tel: 0278-108 83 eller mail: kansli@bollnasbandy.se

Bo
k 

& 
Tr

yc
k 

• B
ol

ln
äs

Sedan 1895

B
ollnäs B

andy

Lottpris 20:-Vinstlista: www.giffarna.se

Vinst ej uthämtad senast 27/3 2020 tillfaller klubben. 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

50/50 Lotteri
Bollnäs-AIKFredag 1 november

B
ollnäs-A

IK
Fredag 1 novem

ber
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B
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Vinstlista: www.giffarna.se

Vinst ej uthämtad senast 27/3 2020 tillfaller klubben. 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

50/50 Lotteri

Bollnäs-Broberg

Lördag 28 december

B
ollnäs-B

roberg

Lördag 28 decem
ber



Sedan 1895Har du några frågor?
Kontakta kansliet: kansli@bollnasbandy.se eller 0278-108 83 

Medlemsform och avgift:
Ungdom (t.o.m.17 år): 100 kr 
Vuxna: 300 kr 
Familj: 400 kr 
Medlem i 10 år:  3 000 kr

(Du garanteras mot ev. avgiftshöjningar)

Medlemskap kan lösas via vår webbshop eller genom att 
sätta in rätt avgift på PG.nr: 48 43 63 – 7. Uppge namn, 
adress, födelsenummer, telefonnummer samt e-post-
adress.

Som medlem kommer du få olika erbjudanden under sä-
songen. Föreningen Bollnäs Bandys styrelse och sportsek-
tion hälsar dig välkommen till en spännande säsong!

Vi tackar dig för att du betalar ditt medlemskap!

48 43 63 - 7

Bollnäs GIF Bandy

Fler och fler ungdomar engageras i klubben. Massor 
av föräldrar och mängder av ledare arbetar ideellt och 
skapar trygghet och utveckling inom bandyn i Bollnäs. 

Bollnäs Bandyn är inte enbart bandy utan engagerade 
i en rad olika projekt inom till exempel skolan i Bollnäs, 
arrangerar stadsloppet, vårmarknaden samt samt bygger 
upp ett internatboeende för bostadslösa flickor i Kenya.

Många har redan valt att bli medlem i föreningen och 
därmed få både inflytande och ge stöttning till alla verk-

samheter. Det kostar 400 kronor per år att göra hela din 
familj till medlemmar. 300 kronor för vuxen och 100 kro-
nor t.o.m 17 år. Gå in på Bollnäsbandy.se,
 
skicka avgiften via plusgironummer 48 43 63-7 eller an-
vänd inbetalningskortet nedanför. Skriv ditt namn, adress 
och E-post samt telefonnummer. Vi behöver personnum-
mer (som vi inte på något sätt sprider.) Välkommen in 
i föreningen som aktiv medlem (det kommer en massa 
roliga och användbara nyheter inom kort till dig som är 
medlem)

Bli medlem

 
Medl.avg 2019/20  

Namn:                  Personnummer (10 siffror)

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

E-post:  ...................................................................................

Tel:  .........................................................................................

✁

       #            #            #            #            0            4     

       Till PlusGirokonto     

       Betalningsmottagare (endast namn)     

       Avsändare (namn och postadress)     

       Svenska kronor     

       INBETALNING/GIRERING A            Kod 1     

       öre     

       Från PlusGiro/personkonto (vid girering)     

       Meddelande till betalningsmottagaren     
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Sedan 1895

Bidrag till minnesfonden kan sättas in på PG 48 43 63 – 7, märk inbetalningen med ”Andreas Bärjs Minnesfond” 
 
Stipendiet delas ut varje år till någon lovande spelare som är en god kamrat på och utanför planen. 
Stipendiet ( 1000 kr och en minnestavla ) delas ut (säsongen efter) av någon medlem från Flames vid en 
A-lagsmatch. 
 

Tidigare stipendiater 

Andreas Bärjs Minnesfond

2001/02  Andreas Clahr & Niklas Jonsson 

2002/03  Jesper Söderbäck 

2003/04  Tobias Björklund 

2004/05  Karl Linck 

2005/06  Simon Hansson 

2006/07  Martin Krigh 

2007/08  Albin Isacsson 

2008/09  Jacob Edström 

2009/10  Christoffer Lindberg 

2010/11  Filiph Nilsson 

2011/12 Elin Öqvist

2012/13 Edvin Nilsson

2013/14 Albin West

2014/15 Philip Åström

2015/16 Jonas Wiik 

2016/17 Erik Rönnlund

2017/18 Albin Arousell

2018/19 Simon Olsson

GLASFÖRETAGET I CENTRUM
• Vi byter din bilruta • Balkonginglasningar

• Alla förekommande glasarbeten
• Inramningar • Speglar

0278-103 43
V Stationsgatan 6 • e-mail hammarbergs.glas@telia.com

www.hammarbergs-glas.se
       #            #            #            #            0            4     

       Till PlusGirokonto     

       Betalningsmottagare (endast namn)     

       Avsändare (namn och postadress)     

       Svenska kronor     

       INBETALNING/GIRERING A            Kod 1     

       öre     

       Från PlusGiro/personkonto (vid girering)     

       Meddelande till betalningsmottagaren     
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Denna biljett gäller som entré till valfri elitseriematch på Sävstaås 

säsongen 2019/2020.  (Gäller ej  28/12)

VÄLKOMMEN TILL SÄVSTAÅS!

Sedan 1895

ENTRÉBILJETT

Denna biljett gäller som entré till valfri elitseriematch på Sävstaås 

säsongen 2019/2020.  (Gäller ej  28/12)

VÄLKOMMEN TILL SÄVSTAÅS!

Sedan 1895

ENTRÉBILJETT

Utför lyft 
med teleskoplastare

Köpa matchbiljetter
Kom ihåg att vi fortfarande har ett elektroniskt biljettsystem. Detta för att 
underlätta för dig som besökare att få en smidigare entré in till matchen. 

När du gjort ditt köp får du din biljett mejlad till dig. Du kan sedan välja att skriva 
ut biljetten eller visa upp den i din mobil. Det kommer fortfarande finnas möj-
lighet att köpa biljett på Sävstaås, det kan dock bli kö så vi hoppas att så många 
som möjligt väljer att köpa sin biljett på internet.

köp din biljett på: bollnasbandy.ebiljett.nu

Tegelmästarv. 2, 821 43 Bollnäs • Telefon 0278-200 70
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ENTRÉBILJETT #1
Patrik Aihonen

Beskriv dig själv. Vem är du?
-Jag är en väldigt lugn person. Jag är inte den som pratar mest. 
Lugn och stabil.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
-Man hinner inte med så mycket annat än jobb och träning. 
Jag tycker det är roligt och rogivande att vara ute och fiska. 
Det intresset har blossat upp ännu mer nu i år. Det är lugnt att 
komma ut på sjön och ha det tyst och tänka på något annat. 
Annars gillar jag att vara med familjen.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
-Ja delvis är jag nog det. Jag börjar alltid med vänster skridsko 
och benskydd först. Sedan har jag mina ritualer innan match. 
Gör saker på samma klockslag hela tiden. Klär på mig ett visst 
antal minuter innan match och har en inre rant som jag går ige-
nom någon minut innan jag går ut på isen. Värmer upp på sam-
ma klockslag och stoppar i sig någon banan efter uppvärm-
ning. Det blir liksom samma saker varje gång. Mycket av det 
där tänker jag inte på att jag gör längre. Jag har ingen aning 
om varför jag tar på mig efter ett visst mönster. Jag vet inte vad 
det kommer ifrån bara att jag gjort på samma sätt hela tiden.

-Ibland när jag tycker att det går lite halvknackigt så kan jag 
spänna åt något spänne på benskyddet lite hårdare och lite 
sådana grejer. Om det går bra då så fortsätter jag likadant. Det 
går i perioder. Samma sak med om jag spelar i blå eller svart 
tröja. Ibland tycker jag att jag är mycket bättre i blå tröja och 
ibland att jag är mycket bättre i svart tröja.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
-Jag tycker att vi har förstärkt laget. Vi har fått in Mossan och 
Fager som är två ruskigt bra spelare. Det vet ju alla som har koll 
på bandy vad de kan. Mossan har en jätterutin med allt han 
har vunnit och det kan ju vara en väldigt bra tillgång att han är 
van att vinna och vara med långt framme hela tiden. Det är ju 
inte så många i laget som har den erfarenheten ändå. Fager ser 
man ju att han är en riktigt bra bandyspelare. Det visste man ju 
innan också men nu ser man det på nära håll.

Vad har du för tankar inför säsongen?
-Personliga mål är ju att spela så bra att jag får stå så många 
matcher som möjligt. Det är ju det man vill göra. Man vill helst 
spela varje match och då måste man försöka vara så pass bra 
att man får göra det. Att ge sig själv chansen att få spela. Både 
för sin egen skull och för att kunna hjälpa laget. 

-För laget gäller väl att vi vill försöka nå så långt vi bara kan. 
Det har varit surt att åka ut mot Edsbyn i kvartsfinal i tre raka 
matcher två år i rad så det vill man ju inte vara med om igen.
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Arenaprojektet
Arbetet med att förverkliga en arena för Bandy och 
andra aktiviteter på Sj-området pågår för fullt. För-
hoppningsvis har vi fått alla tillstånd och avtal på 
plats när ni läser detta

Idag den 13/9 så pågår arbetet med en ny gång och 
cykelväg igenom området från det nya resecentret till 
Karlslundsbadet som gör det säkrare för alla att passera 
igenom området.

Det kommer att bli ett lyft för staden, hela området 
kommer bli tillgängligt för besökare på ett helt annat sätt 
än vad det tidigare varit.

Vi jobbar vidare inom Bollnäsbandyn och våra samar-
betspartners för att få inviga detta område snarast möjligt 
då nya idrottsytor behövs och även samlingsplatser för 
kommunens invånare och besökare.

Målet är att Sj-området ska vara något för alla att besö-
ka för olika intressen under året, idrott, kultur, nöjen och 

andra aktiviteter som kommer locka besökare till Bollnäs 
och Sj-området.

För frågor och info om arbetet kontakta: 
Robert Lindgren: robert.lindgren@bollnasbandy.se

Post-Paket- och budbilstjänster
Hämtning/lämning vid dörr service

Företag och föreningar

Vi förenklar Er posthantering
Kontakta oss på:

info@postmastaren.se • Tel 0278-73 98 40

Vi tar hand om bilen 
N. Kilaforsvägen 6, 0278-183 60 • www.bil-akuten.se Mån-fre 7-17 • Lör 10-13

Vi servar alla bilmärken
-och har det mesta i reservdelar

Serva din AC-anläggning hos oss.
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Vi har en 
spännande säsong 

framför oss

20
19
10
3

A brave new day.
Change happens when people with brave ideas come 
together. ÅF and Pöyry are now more than 16,000 
experts within engineering, design and advisory 
services around the world. We don’t care much about 
making history. We care about Making Future.

Lokalt kontor: ÅF Pöyry, Långgatan 30, Bollnäs

afconsult.com
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Följ oss gärna på Facebook eller läs mer på Dellenmejeriet.nu

Vilka Hälsingeprodukter kommer att snurra upp backlinjen i ditt kylskåp?

SÄSONGENS 
LAGUPPSTÄLLNING!

Dellenmejeriet_annons_Bollnäsbandy_210x297.indd   1 2019-09-05   09:30
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Hela hans liv har stavats Bandy- i både med och 
motgång. Han har spelat i Bollnäs när de åkte ur 
toppserien och varit med om att komma tillbaka till 
eliten. Det har hunnit blivit 3 kvartsfinaler, 14/15, 
17/18 och 18/19. 1 semifinal, 15/16, samt 1 final, 
16/17, under dom snart sex åren som klubbchef.
Robert spelade aktivt fram till 1997 och ett kort inhopp 
2000 sedan blev han heltidsarbetande marknadschef 
2006 och 2014 blev han klubbchef när Sören Persson gick 
i pension.

Det har varit väldigt händelserika år 
konstaterar Robert: -Att kunna pre-
sentera Hellmyrs och Berlin som 
nyförvärv redan första året som 
klubbchef var roligt och vi har 
fortsatt gjort riktigt bra värvningar 
samtidigt som våra egna ungdo-
mar växt och tagit för sig. Arbetet 
med våra partners har också utveck-
lats och går bra och finansierar en hel-
tid som utvecklingsansvarig för alla ung-
domslag vi har i klubben. 
(Läs mer om detta i artikeln med Ronny Persson på sid. 27.)

I dag är det sammanlagt fyra heltidsanställda på kans-
liet och hundratals frivilligt och ideellt arbetande som led-
are, tränare, funktionärer och styrelsemedlemmar.

- Vi har många verkliga trotjänare som hjälp Bollnäs-
bandyn flera årtionden men vi behöver fler och vi behö-
ver fortsätta utveckla aktiviteter runt matcherna för att få 
mer publik och vi fortsätter öka engagemanget för våra 
ungdomslag. Både barnen, ungdomarna och föräldrarna 
ska trivas och vara trygga i klubben.

- Vi har en väldigt stor socialverksamhet och mer ska 
det bli!

Själv trivs han mycket med arbetet som klubbchef även 
om det inte är något 8-17 jobb. Det är i juli som det lug-
nar ned sig lite berättar Robert men det är egentligen full 
fart hela året med lagen och att utveckla spelartruppen 
och arbetet med våra samarbetspartners – och så Hallen 
och SJ-området.

- Jag fortsätter tills jag inte kan bidra längre och det 
bygger på mitt samhällsengagemang och glädjen i att se 
småttingarna ta första skären, att se egna ungdomar ut-
vecklas och tävla på den högsta nivån. Att få vara med om 
att komma in i den nya hallen och se arenaområdet växa 
och bli en positiv och social del av Bollnäs lockar till fort-
satt hårt arbete och han har många roliga och belönande 
händelser under åren i föreningen.

• När Bollnäs kom tillbaka i högsta serien 1997 efter en 
otrolig säsong och fantastiska publiksiffror. 

• När vi bröt Edsbyns totala dominerande segersvit i 
deras egna arena 11 januari 2007.

• Snökaosfinalen mot Hammarby är också ett minne 
– kanske inte lika belönande men ett galet minne av 
både matchen – och vädret lokalt över Studenternas.

• Finalen emot Saik med dess slut.

• Finalen mot Edsbyn på Tele 2 arena.
• Att vi för 34:e året arrangerar världens största bandy-

turnering för ungdomar AlfaMark Mini World Cup på 
Sävstaås värmer hjärtat liksom att politikerna i stort sett 
i enighet beslutat om arenan och SJ-området.

• Att Bollnäs är så starkt förknippat med Bandy runt om 
i landet och i sammanhang man inte förväntade sig att 
man vet att i Bollnäs spelar man bandy 

• Sist men absolut inte minst alla som brinner för 
Bollnäsbandyn och arbetar och stöttar oss på alla vis 
med ett orange/blått hjärta. Det är roligt och spännande 
att så många Bollnäsbor är engagerade och vill prata 
bandy och hall och hur området ska utvecklas.

- Ungefär 50 procent av tiden lägger jag på möten, 
frågor och utvecklingsidéer gällande Arenan och 
området.

Robert tror på en byggstart som handlar om att 
sanera, riva, flytta och säkra området, under senhös-

ten i år. Han har många idéer om vad som ska finnas 
på området runt hallen.
- Vi vill se nya hyresgäster i de lokaler som blir kvar och 

rustas och det ska vara sociala verksamheter som Café 
och på sikt en restaurang.

Det är ett jätteprojekt som Bollnäs GIF har framför sig 
för området innehåller ett antal byggnader varav några 
ska rivas, andra flyttas och ca 4000 m2 ska rustas för nya 
hyresgäster. El och avlopp ska förbättras. Tak och fasader 
rustas. Nya vägar och gator ska anläggas och så ska det 
byggas en rejäl skyddsvall mot järnvägen.

- Jag tror på inflyttning och premiärmatch säsongen 
2020/21 och lyckas vi med det blir det en verkligt härlig 
jubileumsgåva till föreningen som fyller 125 år 2020.

- Det är ju på SJ-området som Bollnäsbandyns hjärta 
finns, här bildades föreningen en gång i tiden, ler Robert 
och talar om alla de toppspelare, ledare och funktionärer 
som jobbade på det jättelika SJ-området.

På frågan om han kommer att sakna Sävstaås där ban-
dyn spelat de senaste 45 åren svarar han att flytten är 
nödvändig.

- Flytten till hallen ger ny energi och Sävstaås kan ut-
vecklas vidare för fotbollen, som har en jätteverksamhet, 
ishockeyn, konståkningen samt friidrotten. Sävstaås kom-
mer att fortsätta vara en levande idrottsplats.

- Alla får nya och bättre förutsättningar, helt enkelt ler 
Robert 

Så tillbaka till den kommande säsongen 
som Robert ställer stora krav och förhopp-
ningar på.

- Vi har fyllt på med spelare som vill vinna, 
som vill göra mål och som stärker hela 
laget. Kvalitén både på träningar och 
matcher ökar och det tillsammans 
med att Svenne Olsson nu helt kan 
koncentrera sig på laget kommer vara 
avgörande. Vi är inte först på is men vi 
ska vara sist av den i serien:

-Vi ska spela sista matchen på säsongen.
Följ oss gärna på Facebook eller läs mer på Dellenmejeriet.nu

Vilka Hälsingeprodukter kommer att snurra upp backlinjen i ditt kylskåp?

SÄSONGENS 
LAGUPPSTÄLLNING!

Dellenmejeriet_annons_Bollnäsbandy_210x297.indd   1 2019-09-05   09:30

”Vi ska spela 
sista matchen
på säsongen.”

Klubbchef 
Robert Lindgren
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som bäst
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Handla dina trycksaker lokalt!

Personlig service och bra priser – kontakta oss

0278-66 87 60 • info@bok-tryck.se • www.bok-tryck.se
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#2
Jens Wiik

Beskriv dig själv. Vem är du?
-En lugn och snäll kille utanför isen.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
-Fiska tycker jag är riktigt roligt. Sedan tycker jag att all sport 
är intressant att följa. När jag var yngre höll jag på med många 
olika sporter. 

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
-Njae. Jag har sett värre fall än mig själv. Det enda jag har är 
att jag ska knyta höger skridsko före vänster skridsko. Men det 
är inget annat. Och det är väl inte så att det skulle bli katastrof 
om jag skulle knyta vänster skridsko först heller. Det bara blir 
så. Man känner sig trygg i det och då blir det bara så. En rutin.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
-Jag tycker det ser intressant ut. Vi har både äldre och yngre 
spelare och vi har många som kommer att slåss om startplat-
serna i vinter så det kommer bli bra konkurrens. Så det gäller 
bara att vi ska få ihop vårt spel så kan det bli jättebra i vinter.

Vad har du för tankar inför säsongen?
-Det är alltid svårt att sitta så här och säga innan säsongen. Det 
viktigaste av allt är ju att vi kommer ihop som grupp och att vi 
jobbar mot samma mål. Därefter får man ta match för match 
för att försöka hamna så högt upp i tabellen som möjligt innan 
slutspelet. Men vi har absolut potential att hamna åtminstone 
topp fem. Sedan är det mycket som kan hända på vägen. Men 
ju bättre man kan få ihop laget som grupp desto längre har 
man möjlighet att kunna nå. Det blir ju lite mer nu i samband 
med resan till Ryssland att vi kommer att kunna jobba ihop oss 
mer som grupp och komma fram till lite saker.
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Sedan 1895

EN Annan DAG
Vi fortsätter succén och kör med mat- och dryckesmässa, 

Huski X-game show och familjeaktiviteter i år igen. 
Fast denna gång på en annan dag den 28 december.

Derby Bollnäs – Broberg 
Vi kommer att ha olika teman i vissa matcher under säsongen 

och den 28 december är det spikat med derby Bollnäs – Broberg. 
Dom bjöd oss på midsommarderby som vart en succé 
tidigare i år så vi vill givetvis bjuda dom tillbaka till oss.

Vi kommer att köra på samma stuk som förra säsongen fast bättre. 
Större utbud på Mat- och dryckesmässa, Huskigänget som

 hoppar och åker har lovat att bjuda på en ännu bättre show. 
Samt mer runtomkring. 

Vi hoppas att ni alla som kom hade det trevligt förra gången och 
vi vill bjuda på ännu en trevlig heldag med diverse aktiviteter på 

Sävstaås. Så berätta för alla som ni känner, välkomna till denna fest! 
Välkomna alla Söderhamnare till denna festliga heldag. 

Varmt välkomna! 



16 Välkommen till vårt regionkontor för Norrland. 
Besöksadress Heden/Hus 124, Bollnäs. www.rorvikshus.se

NYHETBeställ Arkitektritat, en folder fylld av inspiration...

-SUVERÄN SJÖUTSIKT-

Rörvikshus  
guidar er hela 
vägen till ett 

tryggt husköp

Beställ 
vår nya 

huvudkatalog!

Rörvikshus Fjällhuskatalog
Vi har tänkt på 

ALLT

Med högt framtidsvärde. 24 nya villatomter. Säljstart årsskiftet 2019/2020.
Bodåker mellan Freluga och Söräng.

Rörvikshus  
guidar er hela 
vägen till ett 

tryggt husköp

Beställ 
vår nya 

huvudkatalog!

Beställ våra kataloger 
och få mer inspiration på

www.rorvikshus.se

För mer info och intresseanmälan kontakta oss eller gör ett besök på vårt Bollnäskontor.

Kjell Lingh
Regionansvarig Norrland

Tel 070-68 68 612
kjell.lingh@rorvikshus.se
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#4
Per Hellmyrs

Beskriv dig själv. Vem är du?
- Det är jättesvårt att svara på tycker jag… Lat… Omtänksam 
tycker jag att jag är.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
-Nej jag har egentligen inte någon speciell fritidssysselsättning. 
Jag är aktiv i ungarnas aktiviteter och tycker det är roligt att 
följa dem. Jag är intresserad av golf och fiske men jag utöver 
inte det så mycket. Jag skulle vilja ha mer tid till det. Just nu 
när man har haft en småbarnsperiod så hinner man inte med 
så mycket annat än att sköta det man ska göra och sedan vara 
aktiv i ungarnas vardag.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
- Nej jag var lite mer så förut men nu är jag ganska laidback. 
Jag tänker inte alls på sådana grejer. Förr hade jag vissa grejer 
för mig. Sedan har man ju en rutin när man byter om. Man gör 
samma grejer varje gång men det är ingen vidskeplighet utan 
det bara blir så.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
- Jag tycker det ser spännande ut faktiskt. Intressanta nyförvärv 
som kommit in som spetsar till laget. Sedan tycker jag våra 
unga grabbar tar för sig mer och mer och blir starkare. Hoppas 
att de kan gå mot att bli etablerade elitseriespelare. Truppen i 
stort tycker jag är bra. Finns både ungdomlig hunger och rutin. 
En bra mix.

Vad har du för tankar inför kommande säsong?
- Jag tror det kommer att bli en bra och rolig säsong. Hoppas 
att vi kan prestera bra bandy och försöka vara det drivande 
laget i matcherna.
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SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB • WWW.SBBNORDEN.SE 

DAGENS SAMHÄLLSBYGGARE FÖR 
MORGONDAGENS BEHOV

En hög befolkningstillväxt och ett ökat antal äldre i Sverige leder till stora behov av moderna samhällsfastigheter. Skolor och 
äldreboenden måste börja prioriteras i nybyggnationen, samtidigt som många av de befintliga samhällsfastigheterna som 

byggdes på 1970- och 1980-talet och behöver moderniseras. Där är SBB en viktig partner till Sveriges kommuner. 

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta långsiktigt. Som 
partner till Sveriges kommuner vill vi bidra till att skapa ändamålsenliga lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter.

Äldreboende, centrum Sundsvall

Bostäder, Gubbängen Stockholm

ATT FÖRENA SAMHÄLLS-
ENGAGEMANG OCH AFFÄRSIDÉ

Samhällsbyggnadsbolaget grundades av Ilija Batljan 2016. 
Affärsidén kommer från grundarens storautvecklingsfastigheter.

Vårt fokus är ett långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfast-
igheter samt utvecklingsfastigheter.

Med SBB’s stora samhällsengagemang kommer kommuner och 
andra intressenter att ha en långsiktig samarbetspartner i företaget. 

SBB’s samhällsengagemang visar sig även i att vi ger unga människor 
en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att vi 
erbjuder sommarjobb i våra bostadsområden. 

Vi arbetar aktivt med Mentor för att bidra till en hälsosam och 
drogfri livsstil.

Visionen är att SBB-aktien ska vara en investering till barnbarnen.

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB • WWW.SBBNORDEN.SE 

DAGENS SAMHÄLLSBYGGARE FÖR 
MORGONDAGENS BEHOV
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äldreboenden måste börja prioriteras i nybyggnationen, samtidigt som många av de befintliga samhällsfastigheterna som 

byggdes på 1970- och 1980-talet och behöver moderniseras. Där är SBB en viktig partner till Sveriges kommuner. 

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta långsiktigt. Som 
partner till Sveriges kommuner vill vi bidra till att skapa ändamålsenliga lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter.

Äldreboende, centrum Sundsvall

Bostäder, Gubbängen Stockholm

Snoddas Bandyklubb
Snoddas är viktig för bandyn i Bollnäs. Laget ger möj-
ligheten att fortsätta spela bandy och utvecklas efter 
ungdomsåren utan att behöva söka sig till en annan 
stad eller förening. Tack vare Snoddas har flera Boll-
näs-fostrade spelare valt att flytta tillbaka och återi-
gen få spela för sina färger.
 
Vi vill fortsätta utvecklas och Snoddas är från och med i år 
en egen förening efter att förra året legat som ett B-lag 
under Bollnäs GIF. Anledningen till att Snoddas blivit egen 
förening är att det ger möjlighet för laget att kunna gå 
upp till Allsvenskan, vilket inte hade varit möjligt om la-
get legat under Bollnäs GIF. Givetvis är det fortfarande 
täta band mellan Snoddas och Bollnäs GIF. Målsättningen 
är att få kvala uppåt efter grundserien, mot allsvenskan. 
Tanken att det skulle finnas både ett elitserielag och ett 
allsvenskt lag i Bollnäs känns spännande och inspireran-
de, vilka möjligheter skulle det ge till våra egna spelare.

I år spelar Snoddas i division 1 nedre Norrland med lag 
som klassiska Västanfors IF och de tidigare Allsvenska la-
get Nitro/Nora. Det bjuds dessutom på spännande derby-
matcher, varav den första är i premiären den 7 november 
på Sävstaås mot VoxBandy. Spelare och ledare i Snoddas 
vill passa på att välkomna alla upp till Sävstaås under vin-
tern och hoppas att ni blir ännu flera på läktarna i år.
 

Marcus Andersson, idrottskonsulent
SISU Idrottsutbildarna och Gävleborg idrottsförbund

På bilden ser ni två nyförvärv som valt att flytta hem 
till Bollnäs och spela i Snoddas. Till vänster Johan 
Redenius senast från Norrtälje och Mattias Brolin-
Munter från Nitro/Nora. 
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Vi tror på
lokala beslut och 
långa relationer.

Långgatan 11
0278-665880
handelsbanken.se/bollnas

Vi erbjuder ett komplett utbud av banktjänster.  
Fem  dagar i veckan. Med våra digitala  tjänster 
når du oss även efter kontorstid. Alla dagar, 
dygnet runt. På  webben, via appar och telefon. 
 Välkommen till  Handelsbanken i Bollnäs! 
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#5
Andreas Westh
Beskriv dig själv. Vem är du?
- Min vardag går mest ut på att åka runt med Linus, yngsta 
grabben, som ska iväg på en massa fotbollsturneringar och lä-
ger och sådant. Det är så min vardag ser ut. I alla fall på som-
maren då det inte är bandysäsong. Jag har också en jaktlabra-
dor som jag är ute mycket i skog och mark med. 

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
- Min hobby är väl idrott. Att titta på idrott på olika nivåer.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
-Ja det går väl på automatik det där. Det har mer att göra med 
att man upprepar saker. Man har gjort det i 30-40 år så att då 
blir det att man tar på sig utrustningen på ett särskilt vis men 
det är inget som jag tänker på. Man följer rutinerna som man 
alltid har gjort. Skulle man ändra på dessa rutiner kanske det 
skulle bli lite konstigt men jag är inte skrockfull så att jag tror 
att det skulle gå åt skogen om jag gjorde på något annat vis. 

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
-Vi har ett bra lag med många bra bandyspelare. Jag tycker 
vi har en bra trupp. Det ser bra ut på träningar och vi tillhör 
topp fem truppmässigt. Det ser bra ut. Men sedan ska vi få 
ihop allting också. Får vi ihop det så kommer vi nog att vara 
med riktigt långt nästa säsong, det tror jag. Det är jag ganska 
övertygad om. 



Det är vi som  
tryggar din vardag!

Lars 
Mårtensson

Josefine 
Netsman

Magnus 
Norén

Maria 
Sedvall

Per-Erik 
Storm

Anders  
Ahlqvist

Alexander 
Kalmansohn

Agneta 
Jonsson

Fredrik 
Myrberg

Angelica  
Mårtensson

Vi på Länsförsäkringar Gävleborg är övertygade om att närhet 
gör saker och ting lite enklare, både i plats och i tanke. Därför 
har vi ett kontor i Bollnäs med medarbetare som inte bara 
besitter all den kunskap som behövs, utan också lever sina liv 
kring Bollnäs. 

Så oavsett om det gäller din privatekonomi, dina försäkringar 
eller om du ska köpa eller sälja din bostad kan vi hjälpa dig – vi 
vet ju vad som händer kring Bollnäs.

Slå oss en signal eller kom in på ett besök så hjälper vi dig.  
På dina villkor.

Länsförsäkringar Gävleborg
Långgatan 7, Bollnäs, 0278-75 70 00
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Sportsektionen
Sportsektionen har i uppdrag att driva de dagliga frå-
gorna inom föreningen. Det rör allt från ungdom till 
A-lag, samarbetspartners, tävlingsverksamheten, ar-
rangemang typ stadsloppet, funktionärer mm. 

Denna säsong består sportsektionen av sju personer, som 
har ett digert arbetsfält som kräver många ideella tim-
mar. Allt arbete i sportsektionen bedrivs tillsammans med 
personalen på kansliet. Under fjolåret arbetades fram ett 
policydokument för föreningen där bla. vår värdegrund 
finns med. ”RESPEKT – vi ska visa respekt för alla i vår för-
ening och alla i vår omgivning. GEMENSKAP – genom att 
stödja och hjälpa varandra skapar vi den gemenskap som 
ska prägla vår förening. GLÄDJE – vi skapar glädje genom 
att vi bekräftar och är ärliga mot varandra samt har roligt 
tillsammans,” Hela policydokumentet finns på vår hemsi-
da. Sportsektionen kommer i år likt tidigare år att jobba 
med undergrupper. 

Ungdomsbandyn, har en egen resurs på kansli som 
håller ihop det tillsammans med sportsektionen, flera led-
are och tränare behövs till alla ungdomslagen. Glädjande 
från ifjol är att vi fått igång flickbandyn i föreningen. Tradi-

tionsenlig genomför vi i år ”Alfamark mini world cup” värl-
dens största ungdomscup för 15 åringar med deltagande 
lag från Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Invigning-
en av cupen sker i samband med matchen Bollnäs – AIK 
som i år är gratismatchen den 1/11 (gratis entrè) som kan 
genomföras tack vare våra fantastiska samarbetspartners.

Evenemang / arrangemang, här handlar det om att 
hitta nya intressanta upplevelser på Sävstaås och kring 
matcherna. Som ifjol på Annandagen med matmässa och 
motorshow. Ett liknande upplägg kommer det i år att vara 
den 28/12 i derbymatchen mot Broberg. Vi kommer även 
att ha en fiske- och jaktmässa i samband med matchen 
mot Motala den 9/2 2020.

Medlemsutveckling, sportsektionen arbetar även med 
att öka antalet medlemmar i klubben, med information 
och kontakt med de som redan är medlemmar.

Elitlaget / Styrelsen, det är viktigt med information 
från sektionen till styrelsen, att kommunikationen funge-
rar och idèer tas tillvara och att det tas beslut så att viktiga 
frågor inte blir hängande i luften.

Elitgruppen har också kontakt med Svensk Elitbandy 
och Svenska Bandyförbundet. 

	  
	  Allt	  inom	  VVS,	  bad,	  vatten	  och	  värme.	  
Vi	  har	  även	  butik	  och	  ett	  välsorterat	  lager.	  
	  	  	  	  Norra	  Kilaforsv	  2	  Bollnäs	  (mitt	  emot	  Willys)	  
	  	  	  	  Öppettider	  i	  butik	  må-‐fre	  10-‐17,	  lö	  10-‐14.	  
	  	  	  	  Telefon	  0278-‐653490,	  070-‐3727125,	  www.hedbergsror.se	  

	  

Vi är ett företag som varit aktiv i branschen sedan 1994.
På Norra Kilaforsvägen 2 i Bollnäs finner ni vår butik där vi har visning av badrumsmöbler 
och olika energilösningar.

Vi följer Bollnäs Bandy med stort intresse men mellan 7-16 utför vi tjänster såsom:
- Kompletta badrum, vi hjälper er från planering, idéer, samordning till sista skruv. 
 Vi samarbetar med snickare, elektriker, plattsättare/mattläggare och målare.
- Vattenfilter
- Värmepumsinstallationer, Luft-Luft-vatten, Berg, Frånluft. Vi har värmepumpar från 
 marknadsledande fabrikat såom Nibe, Panasonic och LG. Välkommen att kontakta oss 
 på 0278-65 34 90 eller via kontaktformulär på www.hedbergsror.se

Vi syns på Åsen i vinter!

Norra Kilafosrvägen 2, 821 30 Bollnäs (Butik och lager)
Svedjavägen 29, 823 93 Segersta (Litet lager) 
Öppettider i butik: mån-fre 10-17
Telefon 0278-65 34 90, 070-372 71 25 
www.hedbergsror.se
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Lyft din marknadsföring  
tillsammans med oss!
Få stort genomslag lokalt med din marknadsföring 
tillsammans med oss. Genom våra papperstidningar, 
nyhetssajter och nyhetsappar samt sociala medier 
och andra rikstäckande tjänster kan vi ge dig ett 
komplett och effektivt marknadsföringspaket.

Kontakta din lokala säljare!

Annons på webben med redak- 
tionell utformning innehållande  

både text och bilder.

Native

Från idé till färdig reklamfilm, 
kan anpassas och styras på både 

geografi och miljö.

Webb-TV

Tidningen ger en stor räckvidd  
och har en bred målgrupp som 

sträcker sig över alla åldrar.

Print

En träffsäker och  
lönsam kampanj med 

Google Ads-annonsering.

Sök

Geo- och målgruppsstyrd annonsering.  
Nå målgruppen utifrån deras intressen  

där de befinner sig, i dator,  
surfplatta eller mobil.

Displayannonsering

Relevant och intressant  
läsning på kundens villkor.  
Trovärdigt och personligt.

Kundtidning

Nå ut till radiolyssnare.  
Inget som stör och i en kanal som 

lyssnaren själv har valt. Ditt budskap 
får fullt fokus. 

Radio

Nå ut till fler potentiella 
 kunder. Kostnadseffektivt 

 och ger bra resultat.

Sociala medier

En del av MittMedia

Lena Tofält 
0278-275 62 
lena.tofalt@
mittmedia.se 

Ulrika Ström 
0278-275 57 
ulrika.strom@
mittmedia.se

Sören Norell 
0278-275 61
soren.norell@
mittmedia.se
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där de befinner sig, i dator,  
surfplatta eller mobil.

Displayannonsering

Relevant och intressant  
läsning på kundens villkor.  
Trovärdigt och personligt.

Kundtidning

Nå ut till radiolyssnare.  
Inget som stör och i en kanal som 

lyssnaren själv har valt. Ditt budskap 
får fullt fokus. 

Radio

Nå ut till fler potentiella 
 kunder. Kostnadseffektivt 

 och ger bra resultat.

Sociala medier

En del av MittMedia

Lena Tofält 
0278-275 62 
lena.tofalt@
mittmedia.se 

Ulrika Ström 
0278-275 57 
ulrika.strom@
mittmedia.se

Sören Norell 
0278-275 61
soren.norell@
mittmedia.se

#6
Marcus Ståhl

Beskriv dig själv. Vem är du?
- Jag är en tvåbarnsfar som tycker om idrott och musik.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
- Det är väl att umgås med barnen och så tycker jag om att 
spela golf på sommaren när tid finns.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
- Ingenting längre. Förr var det väl lite sådant men ingenting 
nu på senare år. Tidigare var det vissa grejer som att gå in näst 
sist och vänster benskydd först och sådana saker. Men det har 
jag växt ifrån.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
- Jag tycker det ser jättebra ut! Det har kommit in riktigt bra 
spelare och så har vi stommen kvar från förra året så jag tycker 
det ser riktigt intressant ut. Det är bra fart.

Vad har du för tankar inför kommande säsong?
-Jag tror det blir bra. Det känns bra nu och det ska väl bli bra. 
Det är klart att alla andra lag blir ju också bra så det blir tufft 
men jag tycker det ser bra ut för oss i alla fall. 
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-Det har varit ett intensivt, lärorikt och väldigt roligt 
första år- och vi har hunnit med väldigt mycket.
Ronny Persson har varit Bollnäs GIF ungdoms- och 
utvecklingsansvarige sedan september i fjol. Det blev 
en rivstart och nästan för roligt som han beskriver det 
första året. Det fanns mycket att ta tag i, ett av 
det första var att starta ett flicklag och det 
lyckades och under kommande säsong blir 
det två tjejgrupper en 10-11 år och ett 
lite äldre 12-16 år och här finns redan 
en grupp på nästa 20 tjejer som tränar 
och spelar.

Klubben satsar rejält på ungdomslagen 
och har sammanlagt 10 lag och grupper 
igång. P19, P16, P14, P13, P12, P11, P10, 2 
tjejgrupper och så populära skridskokul. Till 
allt detta behövs ledare, tränare, materialare och 
engagerade föräldrar och det är något som Ronny 
jobbat mycket med.
-Målet är att ha minst 6 ledare/ansvariga för varje lag så att 
arbetsbördan blir mer rimlig och alla föräldrar och ungdo-

mar ska också utbildas bland annat i klubbens värdegrund 
och hur vi tillsammans stimulerar barnen och ungdomarna 
att fortsätta med bandyn. Policyn och utvecklingsplanerna 
ska vara till hjälp och stöd och vi har arbetat fram allt till-

sammans med ledare och föräldrar, berättar Ronny.

Flickbandyn ska utvecklas inom Bollnäs-
bandyn till 2 grupper som tränar och 

spelar i olika turneringar och poolspel 
på olika orter i länet – då flicklagen 
samlas och spelar mot varandra och 
allt detta görs för att skapa intresse 
och matcher. För att stärka tjejbandyn 
i länet har ett nytt samarbete inletts 

mellan bandyklubbarna. Uppsalaklub-
ben Uppsala Boys, som trots sitt namn 

har en stor tjejverksamhet har Bollnäs-
bandyn inlett ett kunskapsutbyte med ef-

tersom dom har lyckat bra både med tjej och 
dambandy. 

- I bandyns hjärta Hälsingland ska det absolut finnas en 
stark flick- och dambandy, säger Ronny Persson.

Ungdomsverksamheten

”I bandyns hjärta 
Hälsingland ska det 

absolut finnas en stark 
flick- & dambandy”
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I år kommer också en stor satsning på alla ungdomslag
- Vi har också inlett ett samarbete med alla bandyklub-
bar i länet för att utveckla ungdomsbandy totalt sett och 
få till fler matcher för lagen. Det bli samtidigt en sporre 
för spelarna och dessutom kan vi på klubb och ledarsi-
dan lära av varandra. Svenska Bandyförbundet följer med 
stort intresse klubbarna nya tankar och arbetssätt för att 
stärka ungdomsbandy. 

Planen är att samarbetet ska leda fram till förhopp-
ningsvis 10 träffar och spel för de yngsta grupperna och 
den smarta tanken är att man möts både som 7, 5 och 
3-mannalag. Och det ska vara en tidigt och tydlig tids-
planering så alla inblandade föräldrar redan tidigt vet 
när barnen ska spela. Detta är ett försök att få framförallt 
13-14-åringarna att inte välja bort bandyn och samtidigt 
ta väl hand om föräldrarna.

Ungdomsverksamheten växer alltså rejält och det är 
naturligtvis mycket glädjande – men dom praktiska pro-
blemen är ibland väldigt stora.

-Det är ett pusslande med träningstider och isträningar 
och vi längtar verkligen till Bandyhallen står klar. Då vi 
kan ge alla chansen till istider, träning, lek och istider för 
skolorna i stan och förverkliga våra planer på ett Bandy-
fritids, berättar Ronny.

-Hallen kommer absolut locka fler och det blir dessut-
om lättare och trafiksäkrare att ta sig till och från träning-
ar och matcher.

Men just nu är Ronny lycklig över tillströmningen av 
unga till P10 laget – redan nu är det över 
40 som tränar och har roligt. Gänget 
kommer att få spela poolmatcher an-
dra helgen i varje månad och det är 
ett tydligt resultat av det nya samar-
betet inom länets bandyklubbar.

-Nu står Bollnäsbandyn väldigt 
väl rustade för att ge alla våra 
ungdomslag en stark, ro-
lig och lärorik säsong med 
goda och kunniga ledare, 
säger Ronny Persson.
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Chansen att vinna är 1 på 300, vilket är betydligt större chans 
än de flesta lotterier. 

Lotteriet kostar 100kr/månad/andel och betalas genom autogiro. 
Du kan självklart avsluta ditt deltagande när som helst.

Vinstplan vid 300 andelar:
12.000 kr lottas ut under 10 månader.
30.000 kr lottas ut under 2 månader, var 6:e månad.
Dragning sker den 15:e varje månad och vinnaren blir meddelad.

Ta nu chansen att vinna samtidigt som du stödjer Bollnäs Bandy.
Vi kommer att ha första dragningen på autogirot så fort ringen är fulltecknad.

Du anmäler dig via vårt formulär på hemsidan:

www.bollnasbandy.se

Du kan även kontakta kansliet på 0278-108 83. 

Välkommen och lycka till!

Andelslotteriet

PERFEKT FÖR 
VINTERNS BANDY, 
JAKT OCH FISKE!

Bollnäs
Söderhamn

 

Hög 950:-
Låg 850:-

Allroundstövlel med 
resårband upptill. 

Stövlarna är helfodrade 
i tjockt och varmt foder. 

De är vattentäta och 
isolerar ner till -30 
grader. Tjock räfflad 

yttersula med 
bra grepp. 

KLIPP TILL 
OCH DU FÅR

100:- 
RABATT 

I BUTIK!

Sedan 1895
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Vi är ett härligt gäng människor som jobbar tillsam-
mans på restaurang Lången. Vi är allt ifrån bandyfan-
taster och styrelsemedlemmar till de som inte är spe-
ciellt intresserade alls av sporten. 

Vi har jobbat upp en trevlig atmosfär och har extremt ro-
ligt tillsammans. Vilket vi hoppas smittar av sig till våra 
underbara gäster. 

Uppe hos oss är det en trevlig blandning av företag och 
privatpersoner. För du vet väl att även du som privat-
person är välkommen hos oss?! Ett populärt inslag un-
der kvällen är att Svenne eller någon ur ledarstaben dyker 
in för att prata lite om läget i laget inför matchen, eventu-
ella skador eller taktiker man har. 

Vi är ideella krafter som gör allt vi kan för att ni ska få en 
så trevlig kväll som möjligt. 
Vi tackar ICA Kvantum Bollnäs som levererar all mat till oss. 
För bokningar ring kansli: 0278-108 83

Välkommen till 
Restaurang Lången

Susanne Radgren 
Jag jobbar på Näringslivs- och utvecklingskontoret på 
Bollnäs kommun som Näringslivsutvecklare. 
Ett mycket omväxlande och stimulerande jobb. Att möta 
människor är alltid intressant och utvecklande. 
Mina intressen är många och framför allt havsfiske, djur 
och natur och givetvis familjen. 

Matz Andersson
Företagare, styrelseledamot, tidigare ägare Bok & Tryck.
Intressen: Renoverar sommarstugan med allt jobb det 
innebär. På ledig tid tar vi gärna en tur med husbilen. Ser 
fram emot en spännande bandysäsong med trevliga gäs-
ter på restaurang Lången.

Kristina Berg 
Jobbar som assistent på en skola i Bollnäs. 
På fritiden så är jag gärna i skogen med hunden eller träf-
far familj och vänner. 

Jahn Radgren 
Jobbade på Translink Holding AB som Inköpschef innan 
jag avslutade mitt yrkesliv. Ett mycket stimulerande jobb, 
där man träffade på många utmaningar.
Mina intressen är många och framför allt idrott, havsfiske, 
djur och natur och givetvis familjen.

Daniel Jansson
Jag är en positiv och glad två barns far boendes på Björk-
tjära. Arbetar till vardags som affärsutvecklare och brinner 
för löpning, musik och Djurgårdens IF.
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Välkommen 
till Bollnästravet

Tävlingsdagar 2019
Tisdag 5 november  lunchtrav V4®

Torsdag 14 november  kvällstrav bredd V5®

Måndag 25 november  lunchtrav V4®

Torsdag 5 december   lunchtrav V4®

Fredag 13 december   kvällstrav V5®

Söndag 22 december  söndagstrav Grand Slam 75®

 
Stordagar 2020
Onsdag 3 juni    V86®

Lördag 25 juli   V75®

Boka bord på travrestaurangen 
på tel 0278-272 45
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#8
Anton Dahlberg
Beskriv dig själv. Vem är du?
- Jag är en ganska snäll person. Lugn med båda fötterna på 
jorden.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
- Jag har ganska mycket intresse i fiske och skoteråkning. Och 
så gillar jag att umgås med släkt och familj också.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
- Jag har en grej som jag gör och det är att jag måste knyta 
skridskorna två gånger innan jag går ut på isen. Men det är 
nog det enda.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
- Jag tycker vi har kryddat på med två riktigt tunga namn som 
ger oss en ny dimension i spelet från vad vi hade förra året. Så 
det är väl bara jättepositivt och jag tror vi kommer lyfta som lag 
med de här två spelarna.

Vad har du för tankar inför kommande säsong?
- För mig själv är det bara att göra så gått jag kan och försöka få 
spela så mycket som möjligt. Vi har en bra trupp på pappret så 
det är till att försöka kriga till sig en plats. Det är tuff konkurrens 
om platserna. 

-För laget gäller väl att vi ska utveckla det vi började förra 
året. Fortsätta på den stigen och förhoppningsvis ta oss längre.
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öka på med fler kunder!öka på med fler kunder!
Tryck & utdelning för 1,28:- /hushåll*
Med utskick från Svensk Direktreklam når du inte bara de som vill köpa din produkt eller tjänst. 
Du gör det dessutom effektivt – hela 53% uppmärksammar reklamutskick i brevlådan. Det är långt över 
genomsnittet för andra marknadsföringsinsatser.  Du betalar dessutom bara för hushåll som väljer att ta 
emot reklam.

Därför väljer många att nå ut med utskick i brevlådan!
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Välkommen att kontakta mig, Lars Andersson, för mer information och bokning.
lars.andersson@sdr.se  -  0650-59 09 90

HÖR AV DIG TILL OSS OM DU OCKSÅ VILL ÖKA FÖRSÄLJNINGEN MED FLER KUNDER.

Tryck & utdelning för 1,28:- /hushåll*
Med utskick från Svensk Direktreklam når du inte bara de som vill köpa din produkt eller tjänst. 
Du gör det dessutom effektivt – hela 53% uppmärksammar reklamutskick i brevlådan. Det är långt över 
genomsnittet för andra marknadsföringsinsatser.  Du betalar dessutom bara för hushåll som väljer att ta 
emot reklam.

Därför väljer många att nå ut med utskick i brevlådan!
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Välkommen att kontakta mig, Lars Andersson, för mer information och bokning.
lars.andersson@sdr.se  -  0650-59 09 90

HÖR AV DIG TILL OSS OM DU OCKSÅ VILL ÖKA FÖRSÄLJNINGEN MED FLER KUNDER.

Tryck & utdelning för 1,28:- /hushåll*
Med utskick från Svensk Direktreklam når du inte bara de som vill köpa din produkt eller tjänst. 
Du gör det dessutom effektivt – hela 53% uppmärksammar reklamutskick i brevlådan. Det är långt över 
genomsnittet för andra marknadsföringsinsatser.  Du betalar dessutom bara för hushåll som väljer att ta 
emot reklam.

Därför väljer många att nå ut med utskick i brevlådan!
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Välkommen att kontakta mig, Lars Andersson, för mer information och bokning.
lars.andersson@sdr.se  -  0650-59 09 90

HÖR AV DIG TILL OSS OM DU OCKSÅ VILL ÖKA FÖRSÄLJNINGEN MED FLER KUNDER.

öka på med fler kunder!

öka på med fler kunder!

öka på med fler kunder!
öka på med fler kunder!

TRYCK & UTDELNING FÖR 1,60:-/HUSHÅLL*
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Bandygolf
Årets Bandygolf gick av stapeln i somras i en kanonst-
art. Varje lag fick en bandyprofil med sig. Årets vinnan-
de lag blev lag Cramo, deras bandyprofil var nykom-
lingen Christoffer Fagerström som även vann längsta 
slaget.
 
Tack alla som var med på denna härliga dag!
 
Ett speciellt tack till Jahn Radgren och Karl-Erik 
Jonsson som gjorde att denna dag blev möjlig

Team Cramo

Team Alfamark

Team Xelent

Team Publika Miljöer

Team Mickelssons Bygg Team Blomqvist Rör

Team Hartman
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 23 Kimmo Kyllönen, Mv
 63 Dennis Nilsson, Mv  
 3 Simon Blomqvist
 4 David Jensen  
 9 Felix Callander  
 13 Olle Berglund  
 16 Niclas Nyqvist  
 17 Viktor Hjelm  

 20 Juhu Liukkonen  
 21 Emil Viklund
 27 Adam Herou Löf  
 55 Johan Kock  
 57 Joakim Hedqvist, K
 68 Joakim Johansson  
 70 Robin Lundqvist  
 79 Robin Öhrlund  

 92  Jesper Öhrlund  
 30  Hugo Andersson  
 31  Robin Björkestam  
 33  Lukas Forsström
    
Tr.    Ari Holopainen  
 Ass. Tr. Jesper Larsson  
 Målv.Tr. Thomas Johansson

Sedan 1895

 1 Patrik Aihonen, Mv
 2 Jens Wiik 
 4 Per Hellmyrs 
 5 Andreas Westh, K 
 6 Markus Ståhl 
 8 Anton Dahlberg 
 14 Samuli Helavuori 
 16 Joel Wigren 
 17 Daniel Mossberg 

 20 Christian Mickelsson 
 22 Ville Aaltonen 
 25 Niklas Prytz, Mv
 29 Jesper Larsson 
 33 Philip Flodstam  
 45 Christoffer Fagerström
 55 Oskar Westh
 71 Kasper Milerud 
 72 Pertti Virtanen, Mv  

Tr.   Svenne Olsson
Tr.   Jesper Söderbäck 
 Lagl.  Hans Lindholm 
 Material Anders Sved 
   Torbjörn Sedvall 
Rehab Tommy Andersson 
   Kent Forseth
   Bosse Stenberg

 1 Jack Holm, Mv 
 2 Jonas Brändholm 
 4 Anton Lööf
 6 Markus Hillukkala
 7 Fredrik Johansson, K
 10 Adam Rudell
 11 Jesper Henriksson
 14 Niclas Wiklander
 15 Elias Modin
 17 Jakob Jenefeldt 

 20 Mattias Johansson
 23 Jesper Norrman
 25  Jakob Hugoh, Mv
 27  Lukas Norrman
 61 Fredrik Brandin 
 62 Gustav Friman
 67 Nicklas Gustafsson
 86 Christian Axelsson, Mv
 91 Adrian Emretsson

Tr.    Mattias Johansson
Ass. Tr. Jan-Erik Pettersson
Lagl.   Marcus Blickander
Koordin.  Tobias J Dahl
Material Urban Brodin
Material Bengt Wiklander
Material  Arne Johansson
Material  Anders Karlsson

 67 Kevin Sterner, Mv
 53  Thomas Brolin, Mv
 68  Daniel Axi, K
 25  Sebastian Ytterell
 88  Filip Backström
 8  Alexey Chizhov
 2  Olle Flensburg

 80  Alexandr Kim
 50  Dmitrij Loginov
 7  Calle Brohäll
 83  Emil Juhlén
 23  Kalle Lempinen
 10  Jimmy Jansson
 97  Christian Frohm

 11  Elias Engholm
 20  Klas Nordström
 70  Pavel Ryazantcev
 19 Patrik Nilsson
 Tr. Andreas Bergwall

 1  Max Bergström
 7  Jakob Bucht
 9  David Jansson
 10  Ted Bergström
 11  David Pizzoni Elfving
 16  Felix Nyman
 17  Robin Sundin

 23  Fredrik Larsson
 30  Filip Mörkdal
 33  Carl-Johan Rutqvist
 39  Ivan Lebedev
 40  Adam Gilljam
 43  Simon Folkesson
 63  Tom Nyström

 66   David Thorén
Lagl.   Lars Wikholm
Material  Rune Ask
Material  Christer Hermansson
Material  Alois König
Material  Lasse Englund
Slipare  Erik Sellin

 1 Joel Othén
 5 Oscar Stadin
 6 Daniel Berlin
 8 Erik Säfström
 9 Hannes Edlund
 11 Jesper Jansson
 15 Linus Pettersson
 16 Edvin Isaksson
 18 Albin Airisniemi
 20 David Brodén

 22 Dennis Henriksen
 27 Isak Fredén
 29 Lucas Widman
 30 Jesper Sundving
 31 Rasmus Forslund
 39 Linus Forslund
 42 Jesper Hvornum
Tr.   Joakim Forslund
Ass. Tr. Peter Isaksson

Lagl.  Henrik Hagberg
Målv. Tr. Lars Reuterhäll
Material Mats Mossberg
Material Håkan Pettersson
Slipare Tobias Mossberg
Massör Joacim Cederholm
Massör Mattias Uppman
Läkare Anders Helleberg
Läkare Martin Carlseus

 01 Henrik Rehnvall
 10  Martin Söderberg
 11 Erik Jonsson
 14 Jonas Pettersson
 15 Tatu Ässämäki
 16 Jonas Nygren
 20 Fritiof Hagberg
 23 Robin Redin

 27 Jesper Thyrén
 30 Hampus Lindén
 44 Edvin Wigren
 47 Rasmus Linder
 55 Robert Rimgård
 62 Adam Wijk
 67 William Larsson
 71 Vadim Arkhipkin

 8 Marcus Wikman
 84 Magnus Fryklund
 90 Jonas Engström

  Björn Böna Eriksson
  Patrik Fryklund
  Dennis Wasberg
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 5 Fredrik Åström
 6  Oscar Wikblad
 8  Hans Andersson
 9  Simon Jansson
 12  Joakim Svensk 
 13  Mattias Larsson
 14  Martin Frid
 17  Mattias Hammarström 
 18  Jonas Edling, C

 21  Anders Svensson, Mv
 24  Marcus Persson 
 26  Matteus Liw (21)
 44  Jesper Granqvist, J
 50  Henrik Karlström, Mv
 61  Daniel Burvall Jonsson
 66  Tommi Määttä 
 90  Ted Hedell, J
 99  Tuomas Määttä

Tr.   Magnus ”Kuben” Olsson
Ass.Tr. Oscar Jonsson
   Mats Hammarström
Material
/Lagl:  Stefan Asikainen
Material Klas Elvinsson
Rehab Bengt Ryhed
Massör Magnus Jonsäll

 1  Henrik Kjellsson Mv
 2  Stefan Edberg
 5  Magnus Joneby, K
 7  Jesper Jonsson
 8  Tobias Holmberg
 9  Robin Andersson
 11  Jesper Hermansson
 15  Oscar Gröhn

 16  Rasmus Sjöström
 20  Niklas Gifting
 21  Linus Björklund
 22  Måns Engström
 27  Jacob Valentin
 30  Benjamin Pizzoni Elfving, Mv
 31  Daniel Johansson
 33  Joel Engström

 39   Martin Landström
 54   Kasper Sandgren
Tr.    Michael Carlsson
Ass.Tr. Johan Ganebro
Material Bo Wiberg
   Jan Olsson
   Erik Enkvist
   Mats Engström

 1 Hugo Lundqvist
 30 Jussi Aaltonen
 4 Elias Lövstedt
 7 Kasperi Hirvonen
 8 Albin Bjerkegren
 9 Albin Rohlen
 14 Eric Lisell
 16  Erik Litzén

 20 Vitaliy Klyushanov
 22 Olle Nordlund
 23 Philip Floren
 24 Fredrik Lönn
 27 William Lövstedt
 36 Niklas Ögren
 41 Elias Gillgren
 45 Jonas Enander

 47  Anders Persson
 66  Anton Spångberg
 77  Viktor Hulthammar
 96  Viktor Spångberg
Tr.   Mattias Sjöholm
Lagl.   Björn Beckne
Ass. Tr. Stefan Lönn

 30 Erik Persson, Mv
 13 Anton Andersson, Mv 
 7 Victor Lundberg
 17 Nils Bergström
 61 Ted Haraldsson
 65 Mårten Pousette
 6 Teemu Määttä

 20 Kalle Mårtensson
 11 Marcus Kumpuoja
 39 Arvid Tapper
 9 Edward sigfridsson 
 4 Jimi Heinonen
 88 Samuel Heeger
 12 Oskar Qvist 

 21 Tuomas Liukkonen
 23 William Liw
 15 Jerker Ortman
 59 August Elebring
 16 Simon Karlsson
 70 Hannes Kanbjer

 15  David Borwall, Mv
 54  Christian Boman, Mv 
 2  Simon Lundström
 4  Niklas Gälman
 5  Pontus Blomberg 
 8  Axel Ekholm
 9  Philip Lennartsson 
 10  Philip Lindqvist
 11  Pontus Vilén

 16  Pontus Nordström 
 17  Gustav Wallin
 19  Albin Renholm
 21  Tobias Nyberg
 26  Santtu Nurmi
 44  Patrik Johansson
 47  Emil Nordström
 61  Emil Fedorov
 74  Eetu Peuhkuri

 95   Isak Karlsson
Lagl.  Ulf Bernström
Tr.   Patrik Johansson
Ass.Tr. Andrej Sannikov
Målv.Tr. Oliver Drott
Slipare Björn Karlsson
Material Mats Ekwall
Material Jan Karlsson

 6 Martin Karlsson
 7  Joel Broberg
 8  Ludvig Johansson
 9  Felix Pehrsson
 11  Albin Thomsen
 12  Tim Persson
 13  Sune Gustafsson
 18  Joakim Andersson

 22  Martin Andreasson
 23  Johan Löfstedt
 24  Martin Johansson  
 29  Victor Petersson 
 33  William Arvidsson
 75  Jesper Eriksson
 79  Jon Karlsson 
 88  Jesper Thimfors

 91   Johan Esplund
 92   Petter Björling
Tr.   Johan Sixtensson
Ass. Tr.  Martin Arvidsson
Ass. Tr.  Tobias Backman

 1 Vincent Trygg, Mv
 2 Daniel Tägt
 6 Arvid Johannisson 
 7 Linus Toresson
 8 Christoffer Claesson
 9 Andreas Lysell
 10 Evgeni Shadrin
 11 Erik Quiros
 13 Viktor Törner
 14 Johan Gunnarsson

 16 Victor Birgersson, Mv
 17 Filip Bringe
 19 Dennis Sjögren
 22 Pontus Sjölund 
 25 Marcus Bodin
 43 Erik Norresjö 
 44 Gabriel Hultgren
 47 Victor Johansson
 65 Henrik Cervin
 67 Filip Fransson

 68  Jonathan Svensson
Tr.   Sergei In-Fa-Lin
Team m. Sören johansson 
Lagl.  Daniel Janlöv 
Massör Jesper Arnesson 
Material Magnus Buresson  
Material  Linus Johansson 
Material Johan Berg 
Material John Sjögren 
Fys.  Per PK Karlsson
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Skridskokul passar alla som vill lära sig åka 
skridskor. Det passar också för dig som redan 
lärt dig åka lite och som vill bli ännu bättre. 
Så ta med dina kompisar och träna med oss.

VAR?
Sävstaås IP

VAD BEHÖVER JAG?
Skridskor, halsskydd och hjälm med galler.

(Viss utrustning finns att låna)

VEM FÅR VARA MED?
alla barn från 4 år, vår verksamhet bygger på föräldraengagemang.

För att veta mer kontakta
Ronny Persson: ronny.persson@bollnasbandy.se • 076 - 767 92 75

Bollnäs Bandy
0278-108 83 • kansli@bollnasbandy.se • www.bollnasbandy.se

Foto: Björn Lans



#14
Samuli Helavuori

Beskriv dig själv. Vem är du?
- Jag kommer från Björneborg i Finland. 28 år. Har bott i Boll-
näs i åtta år nu. En ganska lugn och snäll kille. Famljefar nu för 
tiden. Tvåbarnspappa. 

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
- Jag jobbar halvtid med rekrytering och bemanning. Annars 
försöker jag få så mycket tid med familjen som möjligt. Jag är 
borta så mycket under bandysäsongen. Fiske är ett stort intres-
se men jag önskar jag hann fiska mer än vad jag gör idag. Det 
är mest träning, jobb och familj som fyller mina dagar.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
-Nej jag har varit det förut men inte nu för tiden. Jag har släppt 
det där. Förr var det mycket. Exakta tider som man skulle äta 
innan. Nu har jag släppt på ganska många sådana grejer. Jag 
börjar med vänster skridsko när jag tar på mig men det är inget 
jag tänker något särskilt på. Det går automatiskt.

-Eller förresten. Jag har en grej. Jag sover middag när det är 
matchdagar. Det gör jag aldrig annars men är det matchdag 
så lägger jag mig och vilar en stund innan. Det är något som 
sitter i systemet. 

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
-Det ser bra ut. Vi har jättemånga duktiga spelare på alla po-
sitioner så det känns väldigt bra. Gäller bara att vi får ihop det 
med nyförvärven och att vi synkar ihop det över hela banan. Då 
tror jag det kan bli riktigt bra. Det tror jag. Men det krävs lite 
tålamod och tid innan allt sätter sig på plats bara. Men känslan 
är bra.

Vad har du för tankar inför säsongen?
-Målet är väl att ta ett steg till från förra säsongen och det tyck-
er jag vi ska kunna göra också med tanke på den trupp vi har.
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Din lokala datorbutik & serviceverkstad i Bollnäs
Försäljning & reparation av datorer, telefoner och tillbehör

Västra Stationsgatan 10D • 821 43 Bollnäs • Tel. 070 – 074 11 74
 

Fredag 1  nov 19.00  AIK 

Fredag 8  nov 19.00  Åby/Tjureda

Fredag 15  nov 19.00  Vetlanda

Fredag 22  nov 19.00  Frillesås

Fredag 29 nov 19.00  Edsbyn

Onsdag 4  dec 19.00  Västerås

Onsdag 11  dec 19.00  Vänersborg

Onsdag 28  dec 17.00  Broberg

Måndag 6  jan 17.00  Villa Lidköping

Onsdag 15  jan 19.00  Hammarby

Fredag 17 jan 19.00  Sandviken

Söndag 9  feb 19.00  Motala 

Fredag 14  feb 19.00  Sirius
Med reservation för ev. ändringar

Hemmamatcher 2019/2020

TA BUSSEN TILL MATCHERNA
Ren (ICA Nära) • Björktjära (Take off) • Flames lokalen • Sävstaås 

Scandic • Brotorget • Sävstaås
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25.000m2

kontors-, affärs- och 
industrilokaler

i Bollnäs.

Kontakta Affärsfastigheter 
på telefon 0278-145 55
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Han fick konstnären Jerker Andersson att rita om Säv-
staås till en modern arena – som gjort för tornerspel.
Han är mannen bakom att stans affärer flaggar 
orange/blått alla matchdagar och han har till och 
med övertygat två handlare i Kilafors (där den ena är 
SAIK:are och den andra Edsbysupporter) att flagga 
GIF utanför affärerna, Han har fyra VM-medaljer- alla 
silver och var förbundskapten för landslaget i två år. 
Bengt har också ett SM-Guld med Ljusdal BK.

Här är den fascinerande berättelsen om Bengt Eriksson 
som nu vill ge tillbaka till bandyn och brinner mest för ung-
domsverksamheten – och tillsammans med Gunilla ”Gilla” 
Samuelsson och 120 frivilliga ser till att Sävstaås fungerar 
under matcherna.

- Vi tar SM-guld varje år säger Bengt och hyllar alla som 
arbetar ideellt och proffsigt år efter år på Sävstaås.

Men vi tar det från början
Han höll i en bandyklubba för första 
gången när han var 16 år, när han och 
fotbollskompisarna i Arbrå hade fått 
idén att man skulle utmana och för-
söka slå Bollnäs i bandy. Matchen 
på anrika Långnäs blev starten på 
ett liv med bandyn, berättar Bengt.

-Vi slog dom och jag värvades 
till Bollnäs GIF men fortsatte med 
både hockey och fotboll. Han har 
spelat både bandy och ishockey med 
Snoddas.

Men så en dag sa lagledarlegendaren 
Pingel Hägg att nu fick det vara slut med hockeyn 
och Bengt gjorde sin första DM match i den orange tröjan 
mot Bergvik. Året är 1959.

19 år gammal tränade han Bollnäs bandylag med brö-
derna Johansson, Snoddas och Klicken Sjöberg och många 
fler profiler.

När Bengt berättar om sitt spännande liv så är det tre 
saker som dominerar: Familjen med fru och så småningom 
tre barn och kampen om att hitta inkomster för att klara 
familjens utgifter. Arbetet som personalchef med mycket 
nytt tänkande om hur medarbetarna skulle ges mer för-
troende och större ansvar och få ett tydligt mandat. Per-
sonachefskarriären började i Bollnäs men tog honom till 
Uddevalla, Sandviken och till slut till Gävleborgs Landsting 
med 24 000 anställda på den tiden. Tiden i Uddevalla blev 
den mest omskakande:

- När vi fick chockbeskedet att Uddevallavarvet över en 
natt sa upp samtliga 6000 anställda var det ofattbart. -Stan 
sjönk formligen ihop.

Och så bandyn. Bollnäs, IFK Uppsala när han studerade 
på universitet, Vänersborg, Servia (ett studentgäng från 
Umeå), SAIK, Ljusdal och Falu BS. Rollerna har varit många 
tränare, spelare, klubbdirektör och så en kväll ringde Orvar 
Bergmark och bad om ett möte: Bengt blev Förbundskap-
ten för bandylandslaget 1985 och var det i nästan 2 år. -Det 
gick inte att kombinera med jobbet som personalchef på 

Landstinget. 1997 byggde han huset i Bäckänge och pend-
lade i två år till jobbet i Gävle men 1999 blev han och hus-
trun Birgitta Bollnäsbor igen.
-Bandyn hörde av sig och så småningom sa jag ja till att 
vara lite rådgivare till styrelsen. Jag upptäckte att Arenan 
såg för eländig ut och bestämde mig för att ändra på det 
– utan några kostnader. Bengt kontaktade konstnären Jer-
ker Andersson, som genast ställde upp på idén att rita om 
miljön på arenan. -Jerker tog inspiration från de romerska 
tornerspelen med många flaggor, orange och blått och så 
att planens hörn skulle täckas för en större närhet och in-
ramning. -Vi lyckades inte med hörnen- de blåste bort, ler 
Bengt

Förra säsongen ansvarade Bengt och Gunilla ”Gilla” 
Samuelsson tillsammans med 120 frivilliga för att allt på 
arenan ska fungera. -Det behövs uppemot 70 personer på 
plats för varje match berättar Bengt och många av dem 

är verkliga trotjänare som varit med länge. Han och 
”Gilla” försöker också värvar nya. -Det är svårt att 

få med yngre som vill jobba gratis -jag tror inte 
dom förstår hur roligt det är att bidra ideellt 
och komma nära publiken och klubben. Det 
är bara att höra av sig om man vill prova på 
och bidra. -Vi är svenska mästare år efter år 
som arrangörer och funktionärer.

Bengt är också pappa till idén om att stan 
affärer ska flagga BGIF utanför butikerna 

varje matchdag – och ha ett bandyerbjudan-
de i butiken. Flaggorna är slut och 40 butiker är 

med men fler vill vara med.
Bengt sitter med i Bollnäs GIF:s bandyråd tillsam-

mans med landslagskollegan Jan-Erik Flink (två VM-silver 
tillsammans) - Jag brinner allra mest för ungdomsverksam-
heten i klubben som det nu satsas rejält på och det är grun-
den om vi ska lyckas fortsätta vara en bandyklubb i topp 
och en bandystad att räkna med. -Många verkar inte förstå 
att den kommande bandyhallen är viktigast för alla barn 
och ungdomar. Det är ju ungdomarna som är det största 
förlorarna på att det inte finns en hall och det ju ungdo-
marna som tryggar fortsättningen av bollnäsbandyn. -Jag 
vill att det ska vara is året runt!

Bengt ser också följderna av att Bollnäs ännu inte har en 
hall för A-laget och så här lyder han analys om slutspelet 
i fjol. -Inför mötena med Edsbyn var det 
omöjligt att träna på Sävstaås ban-
dyplan och i stället ficka man träna 
på hockeyrinken och det straffade 
sig.

- Bollnäs hade sammanlagt 23 
hörnor i matcherna mot 
Edsbyn och gjorde inte 
mål på någon av dom. 
Edsbyn hade sam-
manlagt sju hörnor 
och slog in tre.

-Det är omöjligt 
att träna hörnor på en 
hockeyrink!

-Jag vill att 
det ska vara is 

året runt!

Bandyprofilen Bengt Eriksson 
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Helsinge Begravningsservice
Alfta, Bollnäs, Edsbyn, Kilafors samt Netsmans begravningsbyråer 
är bifirmor till Helsinge Begravningsservice AB

Box 1033, 821 11 Bollnäs, Tel 0278-173 70 

Vår kunskap och erfarenhet - Er trygghet

Hemsida: www.alltforalla.se  Städning: ring rolf 073-99 00 997
Fönsterputs/småfix: ring Janne 070-445 09 64

www.bollnasvandrarhem.se - Bokning: 070-77 77 868 - Frelugavägen i Bollnäs

bäddar
Kök och samlingsrum

tvättmöjligheter
Bra parkeringsplatser

öppet året runt

Vi är inte nöjda med nöjda kunder, 
vi vill att de ska vara förtjusta!
Vi är inte nöjda med nöjda kunder, 
vi vill att de ska vara förtjusta!Vi har även 

snöskottning

tJÄNSter 

• Hemstädning

• Storstädning

• Flystädning

• Veckostädning

• Fönsterputs

• Hemtjänst

• Kontorsstäd 

• (dea offereras)

trÄDgÅrDS-

SKötSeL

• gräs- och 

• Häckklippning

• rensning rabatter

• Krattning vår 

• och höst
• Bortforsling 

• av skräp m.m

MÅLNINg/
SNICKerI

• Fönster, målning, 

• kittning och byte 

• av rutor
• Staket & Fasader

• Småfix
• m.m.

• tömning av post 

• och reklam

• Vattna, inne & ute

• Barnpassning

• Katt och Hundvakt

• Semesterservice 

• (tex. tar in post, 

• vattnar blommor, 

• klipper gräset m.m

• dea offereras)

VI StÄDar DItt KONtOr - Lager - VerKStaD MeD Mera...
allt för alla städar era lokaler, tvättar era bilar, ordnar era lager,

sätter upp gardiner, hyllor och mycket mer...

Företagare!

Vi utför även snickeri och målning med ROT-avdrag

Har Ni anställda eller kollegor
som behöver billigt boende
för en längre tid? 
Vi erbjuder privatpersoner och långtidsboende,  
en möjlighet att hitta logi till ett förmånligt pris. 

Allt för Alla och VH A4 sept 2011:Layout 1  2011-09-20  12:35  Sida 1

79 

Vi är inte nöjda med nöjda kunder,
Vi vill att de skall vara förtjusta kunder!

Vi vänder oss till både företag och privatpersoner.
Vi utför också allt inom trädgård såsom  

GRÄSKLIPP och SNÖSKOTTNING.
Vi utför dessa tjänster med RUT- eller ROTAVDRAG.

Är det något annat ni behöver hjälp 
med så prata med oss.

Exempel på tjänster:
Flyttning

Flyttstädning 

Veckostädning

Storstädning

Fönsterputs 

Gräsklipp

Häckklipp

Ogräsrensning

Krattning

Snöskottning

Rensa hängrännor

Målning

Småsnickeri

m.m.

Kontakt: Sandra 073-99 00 997 • Camilla 070-445 09 64
Hemsida: www.alltforalla.se

Företagare!
Vi städar ditt kontor - Lager - Verkstad m.m.
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STÖDDIN
FÖRENING!

Dubbel nytta – bonus till alla!
Som medlem i Club INTERSPORT samlar du inte bara 

bonus till dig själv, utan stöttar även din förening genom 
dina köp hos oss. Din förening får bonus på allt du köper! 

Vill du veta mer? Kontakta din lokala 
INTERSPORT-butik eller gå in på intersport.se



#16
Joel Wigren

Beskriv dig själv. Vem är du?
- Jag ska bli tvåbarnspappa vilken dag som helst så jag spen-
derar mycket tid med familjen. Leker mycket med min son nu 
som är två och ett halvt. Det blir mycket bandy hemma också 
faktiskt. Ute på gatan och inne i vardagsrummet. Vi kör introt 
mycket hemma. Springer in i cirklar i vardagsrummet och kör 
”Grabbarna med flås”. 

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
- Nej jag har nog inga hobbys egentligen. Jag spelar lite TV-
spel om jag får tid över. Gamla Super Mario. Familjen, träning-
en och bandyn tar det mesta av tiden.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
- Jag börjar med att ta på mig allt på höger sida först. Men det 
är nog det enda.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
- Jättespännande! Vi har fått in två världsspelare så jag tycker 
det ser jätteroligt ut. Det är två trevliga killar också. Mossan är 
förjäkla rolig att ha i omklädningsrummet. Båda två har smält in 
i gruppen jättebra och de tillför gruppen både i omklädnings-
rummet och ute på plan. 

Vad har du för tankar inför kommande säsong?
- Det är att bygga vidare på det vi började med förra året. Vi 
hade något bra på gång då. Vi vill nå ännu lägre i år och där 
kommer nog Fagerström och Mossberg att spela en stor roll.
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Säsongens bandyfinal 

Lördag 21 mars 2020
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Å
BY TJUREDA IF

NYKOMLING

NYKOMLINGMÄSTARE
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Gör som Bollnäs Gif 
träna på Karma Träningscenter! 

Öppet 00-24 alla dagar i veckan!

Varmt välkomna till Karma Träningscenter!
Följ oss på Facebook och Instagram.

Läroverksgatan 52A, 821 32 Bollnäs • Telefon 0278-242 00 
Mail: admin@karmatraningscenter.se • www.karmatraningscenter.se

Träning och hälsa i en personlig och tillåtande miljö, där du som kund är i fokus. 

Allt under ett och samma tak!
Gym • gruppträning • cirkelgym • PT • fysioterapeut

kostnadsfri barnpassning för våra medlemmar • solarium etc. 

Företagshälsa – vi skräddarsyr upplägget för just ditt företag.
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Allt för Alla
Advokatfirman Hans Myrberg
Advokatfirman K-G Myrberg
Albert & Herbert
Alfta Bilteknik
Alfta Frakt AB
Arbrå Industricenter AB
Assistancekåren
Björktjära Bygg
Bollnäs Bilaffär AB
Bollnäs Markservice
Bollnäs Socialdemokratiska Arbetarkommun
Bollnäs Stenhuggeri AB
Bothelius Måleri AB
Bröderna Olssons Fiskeodling
COOP EXTRA Bollnäs
COOP Konsum Kilafors

Dina Försäkringar i Bollnäs
Dinproj AB
Elpartner i Bollnäs AB 
Engstrands Golv AB
GHG Bostäder AB
Hambokrog
Helsinge Begravningsservice
Helsinge Elhandel 
Hertsjö Entreprenad
ICA Supermarket Arbrå
JO Sotning AB
Kjell Mix AB
Kran Mats AB
Leif Rundlöf Bygg & Konsulting
Lingmans Konsult, Maskin & Växtodling
Lås & Säkerhetsteknik

M.Krantz Bygg & Fastighetsservice AB
Mekonomen
Mitt Gastronomi AB Sofia
Motortekniska
N-O Wexells Åkeri AB 
Pizzeria Picasso
Rekonomerna AB
Segersta Engineering
Stenes Mat & Catering
Svensk Fastighetsservice
Svensk Fastighetsförmedling
TEM Städ & Fastighetsservice AB
Trosgnistan Barnhjälp
VVS Konstruktion R Nyström KB
Weldone Svets AB
WTJ

          
Medlemskapet i 1895-klubben bidrar till framtida spelare/ledare i föreningen.

Om man ingår ett avtal i denna klubb erhåller man som medlem följande:       
  •  Avtalsmedlem i Bollnäs Bandy, ni får föreningens medlemsblad, info och div.erbjudanden, via e-post.  
  •  Bordsplakett samt ett klistermärke med Bollnäs Bandys logga och 1895 klubben signum.  
  •  2 matchbiljetter valfri hemmamatch. (gäller ej annandagen)  
  •  Alla medlemmars företagsnamn på en banderoll placerad vid entrén på arenan.  
  • Företagsnamnet på föreningens hemsida.  
  • Företagsnamnet presenteras vid en hemmamatch under säsongen.
       

Priset på detta är symboliskt endast 1895 kr
     

1895 Klubben

Sedan 1895

MOTORTEKNISKA
Över 60 års erfarenhet • Allt inom bl.a bilel 

Björktjäravägen 15, Bollnäs 0278-144 43, 076-102 24 75

MOTORTEKNISKA
Över 60 års erfarenhet • Allt inom bl.a bilel 

Björktjäravägen 15, Bollnäs 0278-144 43, 076-102 24 75

Övriga verkstäder monterar en ny generator eller startmotor vid minsta fel till en hög kostnad. 
Vi renoverar istället till samma resultat men till ett betydligt lägre pris. Vi har även utbytes. 

Vi är även störst i Bollnäs på bl.a bult-mutter-skruv även special. Är troligtvis störst i Gävleborgs län på 
Gängverktyg (gängtappar-gängsnitt). Har kullager till det mesta. Billlampor även 6 volt mm.

Bernt Halvarsson,

BILEL - BILREP - MEK. VERKSTAD - BILSERVICE
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Bollnäs Bowlinghall
RING OCH BOKA 0278-183 75

DISCO-
BOWLING

Lördagar kl 17–23
Tips! Boka även mat  

så är hela kvällen fixad!
Se menyn på bollnasbowling.se

Fika + 1 timme bowling 100:-/barn
Tacos + 1 timme bowling 130:-/barn

Hör av er vid andra önskemål

A
B A

A
-
S

R
K L

N Konferens 
med bowling & mat
Håll ert möte i vår nyrenoverade 

konferenslokal med 80 platser. 
Avrunda kvällen med bowling 
och mat från vår restaurang.

Gör det till en helkväll 
med god mat och bowling

FIRMAFEST

SLÄKTMIDDAG

FÖDELSEDAG

UTEKVÄLL
ko

owli

rp

n g

-
B

Kontakta oss för mer info.

Dra ihop kompisgänget eller 
företaget och skapa ett bowlinglag!

Vill du börja träna med klubben? 
Hör av dig! Vi tränar på tisdagar 

och torsdagar.

Fredag 29 november
Lördag 30 november
Fredag 6 december
Lördag 7 december
Fredag 13 december
Lördag 14 december
Fredag 20 december

BILJARD

12
0:-

/ti
m

m
e

1 timme bowling +

Jul-
bord

395:-

Industrig. 14 • Tuppz-huset • 0278-183 75 • www.bollnasbowling.se

MÅN–TORS:
11.00–17.00 190:- 
17.00–21.00 240:-

FREDAG:
11.00–17.00 190:- 
17.00–23.00 280:-

LÖRDAG:
11.00–17.00 240:-
17.00–23.00 280:-

SÖNDAG: 
12.00–16.00 200:-

Priserna gäller per bana och timme
ÖPPETTIDER & PRISER

Missa inga erbjudanden – följ oss på Facebook

Vid 
skollov

 
150:-



#17
Daniel Mossberg

Han var två år när han fick sin första bandyklubba och nu 
36 år senare har han faktiskt hittills bara spelat i tre klubb-
lag – och bara ett svenskt. Daniel Mossberg har en annor-
lunda klubbkarriär: tre år i Sorki, tre år i Dynamo Moskva 
och resten av karriären i Sandviken och landslaget.

Bollnäs blir alltså Daniel fjärde klubb
-Jag ville ha något nytt men satt fast i kontrakt med SAIK så det 
var först i år som jag kunde skriva på för Bollnäs GIF.

Mottagande har varit fantastiskt berättar Daniel som tränat 
på egen hand under sommaren men under hösten pendlat från 
Sandviken. Han sammanfattar försäsongen som bra och proff-
sig med bland annat turneringen i Ryssland. Att klubben inte 
har en bandyhall märks tydligt genom många resor och långa 
kvällar efter träningen. En hall gör stor skillnad inte minst för 
ungdomslagen och publiken, säger Daniel. 

- Det är verkligen konstigt att Bollnäs inte har en hall för det 
är avgörande för sportens framtid och för ungdomsverksam-
heten. Fler ungdomar kommer fortsätta spela bandy när man 
får helt andra träningsförhållande. Att A-laget kan träna på full-
stor plan redan från augusti betyder lika villkor gentemot andra 
klubbar och ger ett rejält kvalitetslyft tidigt på säsongen.

Säsongen i fokus
Nu har Daniel fullt fokus på säsongen och slutspelet och ut-
vecklingen av sin egen roll och laget. - Oerhört bra stämning 
i laget och jag stortrivs redan och det är ett väldigt bra miljö-
ombyte för mig och jag känner att jag kommer att utvecklas i 
laget och med Svenne Olsson som tränare. Och just Svenne var 
en riktigt stor anledning att jag skrev på för Bollnäs. Jag har ju 
dessutom spelat med flera i Bollnässpelare i landslaget.

Just gemenskapen, trivseln och de högt satta målen uppskat-
tar Daniel som inser att säsongen kommer att bli intensiv på 
alla plan. -Nu kommer jag att tillbringa mer tid med laget än 
med familjen och då gäller det att allt fungerar med klubben 
och familjen.

Är fortfarande på topp
Han vet att en del suckat och sagt att han är för gammal (38 år) 
och Daniel tar det som en rejäl utmaning.

- Det är upp till mig att bevisa att jag fortfarande är på topp 
och kan hjälpa laget och Bollnäsbandyn framåt. Jag ska ge 100 
procent vid varje tillfälle och med den blandning vi nu har i 
laget som kommer vi att bli att räkna med.

Daniel ler och berättar igen hur mycket ny energi han redan 
fått i Bollnäs och han ser sin roll som drivande och hålla uppe 
spelet och dela med sig av sin erfarenhet till de unga spelarna 
i laget.

-Vem som gör målen är inte det viktigaste utan hela lagets 
gemensamma kraft och mål och vi ska betydligt längre i år och 
vi ska absolut vara topp fyra – men det blir tufft.

-Premiären hemma mot AIK kan bli magisk och roligt och 
viktigt för bandyn att AIK lyckas etablera sig i bandyeliten och 
jag hoppas på rejält med publik.

Vi återkommer till familjen i samtalet och Daniel berättar att 
hans två söner spelar bandy. - Dom spelar i SAIK, ler han



50

Svenne Olsson
En ny säsong börjar närma sig med stormsteg, är det Bollnäs sista säsong 
som utomhuslag? En fras som har använts hos dom mest luttrade förmod-
ligen de sista 10 åren.

Nåväl, vi får hoppas att de sista överklaganden är gjorda och spaden når mar-
ken, tänk vilken energiboost det skulle ge föreningen/ungdomarna/sponsorer-
na/supportrarna och även gemene man och kvinna som kanske inte är hängiven 
men som ser en ny stadsdel centralt växa fram och nybyggnation ger energi 
samt ringar på vattnet, tro mig!

Säsongen 19/20 tror jag kommer bli den mest jämna elitserien på länge där 
vi har fått in storsatsande AIK (vilken premiärmatch!) som nykomling samt 

även Åby/Tjureda. Där känner jag att vi måste nämna denna lilla by som 
en välskött förening och under lång tid försett Smålands elitserieklub-

bar (Vetlanda) med fina talanger och äntligen får känna på elitserien 
och till råga på allt så grejar man en bandyhall från ax till limpa på ca 
6-8 månader! Finner inga ord för den bedriften men vill man så går 
det… wow Åby!

I skrivande stund har vi precis vart på en grymt häftig resa i Ryss-
land och laddat upp inför vintern. Vi har precis fått reda på att 
Niklas Prytz pajat sitt korsband och i all hemlighet gjort klart med 
en ersättare i Pertti Virtanen som är en finsk landslagsmålvakt 
och tillsammans med Fagerström och Mossberg har vi där fått in 
riktigt bra spetskompetens. Våra förhoppningar är att ytterligare 
växa i vinter på den positiva resa vi börjat. Våra ungdomar tar för 
sig och det känns bra att som förening men även ledare att kunna 

släppa fram egna talanger som är fostrade i föreningen. Förra året 
klev Jesper Larsson in och tog en regelbunden plats och mycket 

talar för att Westh JR samt Philip Flodstam tar fina steg i år, 3st egna 
ungdomar på kort tid. Jag tror inte många topp 8 lag är i närheten av den 

siffran om vi skulle syna 
sanningen (speltid) hos 
många av våra konkur-

renter.

Glädjande förra året var 
att publiksiffran (snittet) 
steg i Bollnäs rätt mar-
kant trots rätt tufft ut-
omhusväder.

Vi inom A-laget vill 
passa på att tacka alla 
som stödjer oss (sup-
portrar/partners) samt 
alla ideella och ungdo-
mar som lägger ned så 
otroligt med energi till 
klubben i deras hjärta. 
Vi kommer att göra pre-
cis allt för att VI ALLA ska 
få en häftig vinter!!

Svenne Olsson
Huvudtränare

På fritiden spelar Svenne gärna golf. 
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Jesper Söderbäck
Beskriv dig själv. Vem är du?
- Lugn kan man väl beskriva mig som.

Vad pysslar du med utanför bandyn? 
Några hobbys?
- Jag körde Iron man i Kalmar så det senaste 
året har det varit mycket fokus på det 
på fritiden. Träning inför det. Det tycker jag 
har varit roligt.

Är du skrockfull inför matcher? 
Om du behöver göra något på något 
speciellt sätt inför en match?
- Lite småticks har jag väl men inget som jag är 
beroende av att göra. Det är lite småsaker som mest 
är rutiner. Att man gör saker som man känner igen.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
- Det är väldigt spännande. En intressant grupp. Två väldigt bra nyförvärv. 
Det blir ju alltid så med nya spelare. Det förändrar dynamiken i en grupp 
och hittills så har det känt väldigt bra med dem. Sedan ska vi hitta ett sätt 
att få alla att dra åt samma håll. Där är ju samma fråga inför varje säsong 
som alla lag står inför. Det är det jobbet som alla behöver göra, både spe-
lare och ledare. Att hitta sätt att samarbeta på för att ta allt framåt.

Vad har du för tankar inför kommande säsong?
- Vi har inte diskuterat mål och sådant än men man vill ju alltid bli bättre. Det 
är ju därför man håller på. Man vill tävla. Det är det som är det roligaste med 
bandyn. Att tävla. Och att vinna. Att vinna bandymatcher är fruktansvärt roligt.

”Att vinna 
bandymatcher är 

fruktansvärt 
roligt.”

Jesper när han körde Iron man i Kalmar. Iron man består av simning, cykling och löpning. 
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Rehabteamet ser fram mot ännu en intressant 
säsong. Föreningen har värvat nya spännande 
spelare med stor erfarenhet från spel i Sverige 
och internationellt. Det är alltid lika intressant 
att lära känna nya spelare och ta del av deras 
erfarenheter beträffande träning och rehab. 
I föreningen har vi sen tidigare många spelare 
med proffs- och landslagsmeriter. Vi i rehabtea-
met är mycket stolta över att omdömet från alla 
dessa erfarna och professionella idrottsmän är 
entydigt. Vi gör ett mycket bra jobb och ligger i 
det absoluta toppskiktet i Elitserien när det gäller 
bedömning av skador, rehab och behandling. 

Det finns flera orsaker till detta. De enskilda 
medlemmarnas engagemang och kunskap är 
en av dessa. Vi är ett erfaret och sammansvetsat 
team som känner varandra väl efter många sä-
songer tillsammans. 

En annan mycket stor orsak är det fantastiska 
samarbetet med våra doktorer Erik Sundholm, 
Håkan Blom och Lars Cedergren. Tack vare dem 
och deras organisationer har vi kunnat skapa en 
snabb och effektiv vårdkedja. 

 Om en spelare får ett problem ska denne kun-
na känna sig säker på att rehabteamet hanterar 
det på bästa sätt. Oavsett om det är ett problem 
som vi löser internt med hjälp av behandling och 
rehabträning eller om vi behöver konsultera våra 
doktorer för vidare utredning eller annan åtgärd. 

Kent, Tommy och Bosse i rehabteamet är or-
dentligt laddade inför ännu en säsong, kanske 
den sista på Sävstaås.

Vi ses på Åsen!
Bosse Stenberg

rehabansvarig Bollnäs Bandy

En materialare i vår förening har en hel del att göra om dagarna. 
Dagen börjar med att flytta det spelarna tvättat dagen innan till 
torktumlarna så allt är torrt inför träning. Därefter skall samtli-
ga skridskor ses över. Det här är också det som tar mest tid för 
oss materialare. Det kan handla om allt från en enkel slipning av 
skridskorna till olika önskemål som kommer från spelarna. Det 
kan vara dags för en ny radie på skenorna eller andra modifie-
ringar av skridskorna. Därefter är det dags att fylla på tejpskåpet 
från förrådet.

Inför träning är det absolut viktigaste att koka kaffe. Det blir en 
hel del kaffe då vi är runt 25 personer i laget. Annat som skall 
göras innan träning är att fylla på vattenflaskor och plocka fram 
bollhinkar.

Under träningen blir det mest att gå runt planen och peka fram 
bollar och finnas till hands om någon spelare behöver hjälp med 
något. Det kan handla om en skada på en skridsko så att den 
behöver brynas eller något annat.

Efter träningen blir det en del småsaker att plocka reda på innan 
det är dags att stänga grinden till materialrummet och åka hemåt.

När det äntligen är matchdag blir det lite utöver det som skall 
göras inför träning. Vid hemmamatch skall matchtröjorna plock-
as ner och läggas ut i omklädningsrummet. Uppvärmningsbollar 
till motståndarlaget och matchbollar (24 st. nya) lämnas till vår 
matchvärd. Därefter skall en av våra slipmaskiner flyttas ner till 
avbytarbåset så att den finns nära till hands under match. 

Vid uppvärmning finns vid med vid isen i fall att spelarna behö-
ver hjälp med något.

Vid en bortamatch blir det lite annorlunda. Vi har en hel del ma-
terial som skall packas in i bussen och här är det viktigt att inte 
glömma något. 

Vi har med oss slipmaskin, verktygslådor, tejplåda, skridsko 
och handsktorkar samt en trunk som vi kallar extraspelare som 
innehåller all tänkbar utrustning förutom skridskor och bandy-
klubba. Ibland tar vi även med oss värmeskåp och matlådor. 

Kaffetermosar, vatten samt frukt skall med i bussen det också.
Förutom detta så sköter vi en hel del när det gäller tryck av re-

klam på de kläder vi använder.

Rehabteamet 

Materialteamet

Magnus Keller
Fystränare
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Egen tillverkning mitt i stan
Matbröd • Kaffebröd

Surdegsbröd • Smörgåsar • Smörgåstårtor 
Tårtor • Bildtårtor • Bakelser • Kondisbitar

Vi har även: Luncher • Sallader • Glass 
Ring och beställ tel 0278-100 84 

Dagsfärskt – Kvalitet – Service 

Brogatan 5, Bollnäs
info@nkbollnas.se • www.nyakonditorietbollnas.se

Titta efter 

nyheter p
å

Även söndagsöppet
kl. 11.00-15.00

Eller instagr
am: 

@nyakonditori
etbollnas
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Välkommen till oss i Bollnäs!

Industrigatan 5   075 241 13 63 
Öppettider Mån-Fre: 06.30-18.00 Lör: 09.00-14.00 

Välkommen till oss i Bollnäs!
Industrigatan 5   075 241 13 63 

Öppettider Mån-Fre: 06.30-18.00 Lör: 09.00-14.00 



#20
Christian Mickelsson

Beskriv dig själv. Vem är du?
-Edsbypojk, 35 år. Bosatt i Bollnäs sedan fyra år tillbaka med 
sambo och två barn.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
-Det är mycket jobb eftersom jag driver egen firma. När jag inte 
gör det så försöker jag vara ute och åka skoter eller vara uppe 
i stugan i Sälen med familjen.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
-Nej det är jag inte. Jag brukar försöka få lite massage innan 
match. Det är väl det jag har som rutin men annars så är det 
inget annat.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
-Det ser intressant ut. Vi har fått in bra spelare. Sedan gäller 
det att få ihop det men jag tycker att vi har något bra på gång. 
Flodstam och Oskar Westh har tagit några steg till också i år 
och så två bra nyförvärv.

Vad är tankarna inför nästa säsong?
-Det känns inspirerat när vi har ett roligt lag med olika åldrar. 
Får vi till det så tror jag att vi kan gå väldigt långt men man ska 
ha tur på vägen också inför ett slutspel med sjukdomar och 
skador. Man har inte så breda trupper i dagens bandy så det 
gäller att alla har bra form och är skadefria när det börjar dra 
ihop sig.
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03 Sep - Dag 1
Första dygnet (eller vad det nu blir).
Nu så här efter resa, träning och tidsomställning sitter vi ledare 
på Sedvalls och Sveds rum och summerar resan så här långt. 
Spelarna har krupit till kojs den ena tröttare än den andra. 

07.00 måndag morgon gick bussen, eller snarare 07.10 
blev nog klockan och så fort bussdörren gick igen hör-
des en lättnades suck från ………… att nu är vi änt-
ligen på väg. 

Utan större missöden eller problem (fyra 
varv runt Arlanda innan busschauffören 
hittade rätt till terminal 2 räknas inte) så 
kom alla på planet. Byte av flyg i Moskva 
och planet som tar oss från Moskva till 
Khabarovsk är snäppet större än Sveds 
Peugeot 205:a (årsmodell -85) om man 
säger så. På planet sprids vi ut bland 
edsbyspelare och ryssar. Coachkollegan 
hamnar mittemellan två ryssar/ryskor mo-
dell större och överväger starkt att ta ståplats 
hela natten innan han hittar en ledig plats på 
Stockholmsektionen. 

Undertecknad hamnar bredvid en ryss som ska på affärs-
resa och berättar precis vad han ska göra i Vladivostok, själv-
klart på ryska, det är bara att nicka, hålla med och se glad ut. 
Det går dock inte lång tid innan nämnda ryss somnar och 
hamnar i knäet på mig, så blev det med min natts sömn. 

Väl på plats får vi ett jättevarmt välkomnande (TV är på 
plats för att bevaka till exempel), organisationen tar verkli-
gen hand om oss och det finns inga tveksamheter. Ett lättare 
ispass bara för att känna in arenan och på nåt sätt skaka till 
kropparna sedan landar vi på hotellet. Efter en bra middag 
sitter vi nu här och det börjar bli dags att försöka komma i 
säng innan Tobbes ögonlock blir allt för tunga. Denna sömn 
är efterlängtad då många har varit vaken närmare 27 – 28 
timmar i streck. 

04 Sep - Dag 2
Är kaffet klart?
Det meddelande kommer från kapten till den gemensam-
ma sms-gruppen. Klockan är då 05.05. Att han är den största 
kaffedrickaren i gruppen råder det inga större tvivel om, även 
om han själv försöker lämpa över den titeln till mig. Som god 

tvåa kan jag dock kanske se mig, med Svenne på en klar 
tredjeplats. Har dock inte fått klart för mig riktigt 

var vi ska placera in nyförvärven på den listan. 
Även om Westh är uppe tidigt så samlas 
vi gemensamt för frukost klockan 9. Det 
är glädjande att se att alla ser lite pigga-
re ut nu än 12 timmar tidigare. Speciellt 
rehab-teamet har mått bra av en god 
natts sömn. Vissa av dem hade det lite 
jobbigt med tidsomställningen. 

Någon timme fritt innan avresa till trä-
ning. Alla är i god tid i lobbyn för buss-

resan utom juniorrummet, de sliter lite 
med tidsomställningen de med kan man 

nog säga (om detta rum finns det anledning att 
återkomma…).

En träning som är bra mycket bättre än gårdagen men fort-
farande är i kropparna och knopparna inte helt på topp. Det 
ser vi till att vara imorgon 19.30 när vi sparkar igång turnering-
en. Tydligen är det åtminstone 2000 (!) biljetter sålda i förköp. 

Efter en eftermiddag med diverse aktiviteter, marknad för 
vissa, presskonferens för andra, bland annat, så är det me-
ningen att vi ska ha SNACK 18.00. Alla är i god tid utom tidi-
gare nämnda juniorrum som tänkte hoppa över det eftersom 
de hade läst att det var SNACKS (!!!) på schemat. De kunde 
de klara sig utan tänkte de. Hur som helst så dyker de ändå 
upp och vi kan börja förbereda oss på allvar för kommande 
uppgifter. En skön kväll med god mat är nu till ända. Allting 
flyter på helt smärtfritt. Maten är toppen och vi blir riktigt väl 
omhändertagna! 

Jesper Söderbäcks Dagbok från

Governor Cup i Ryssland

Att han är den 
största kaffedrickaren 

i gruppen råder det inga 
större tvivel om.
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05 Sep - Dag 3
Vad skriver man efter en sån här dag? 
Just nu är känslan väldig tom bara, åtminstone för mig. Det 
blir i och för sig ofta så efter en match, man förbereder sig 
så mycket och det läggs så mycket energi under 90 minuter 
även från oss ledare att när man väl slappnar av efter match-
erna så känner man sig rätt utpumpad. 

Vi fick oss en rejäl genomkörare idag, Neftyanik är med 
största säkerhet världens bästa klubblag och de kom ut tag-
gade till tänderna. Att förlora med 12-1 som vi gör är aldrig 
roligt, men det finns saker att ta med sig ändå. Ryssarna var 
otroligt effektiva under hela matchen samtidigt som det sker 
en hel del märkliga situationer som straffar oss hårt, men det 
är en del av spelet. Nu handlar det för oss om att inte gräva 
ned sig utan ladda för en bra match mot byn. Avslag för den 
sker om endast 17 timmar när detta skrivs. 

I övrigt rullar dagarna på väldigt snabbt här, rehabteamet 
har fortfarande problem med tidsskillnaden men juniorrum-
met har idag passat alla tider åtminstone. 

06 Sep - Dag 4
Ny förlust.
Så här på kvällningen när dagen ska summeras så färgas den 
ju i stort av utfallet av matchen. Det är alltså lika bra att av-
handla det på en gång. Självklart en tung förlust, det svider 
alltid grymt att förlora mot Edsbyn. Vi gör en bra första halvlek 
och startar även bra i andra sedan gör vi för mycket misstag 
som Edsbyn straffar oss på. Självklart vill vi vinna varje match 
vi spelar men någonstans måste vi ändå se att det här är en 
längre process och vi behöver lära oss och utveckla saker. 

Dagen i övrigt då? Myran har gått och skrattat halva dagen 
åt en kommentar Mossan fällde vid frukosten. Juniorerna är 
exemplariska med tiderna. Svedvall njuter av den ryska servi-
cen. Själv har jag försökt bekanta mig med staden lite grann 
genom några löprundor. Igår lyssnade jag på Mickels re-
kommendationer och sprang inne i de centrala delarna förbi 
hockeyarenan bland annat. Idag blev det Fager som fick tipsa 
om sevärda platser så då blev det en tur längs Amur-floden 
och förbi den gamla fotbollsstadion. Det finns faktiskt en hel 
del fint att se på sina ställen här. Det finns många byggnader 
som man tycker ser lite äldre ut men staden är ändå ”bara” 170 
år enligt vad vår guide berättat. Dagens tur får ändå betraktas 
som lite bättre än gårdagens, så 1 – 0 till Fager på den biten. 
Lyckades även bläddra i en lokaltidning där det var några 
sidor om cupen. Lite in-
tressant att se hur de il-
lustrerar oss och Edsbyn, 
eller vad säger ni om det 
här uppslaget?! 

Slutligen måste man 
säga att det är en rätt 
surrelasistisk känslan att 
komma ut från arenan 
sent på kvällen, det är 
alldeles kolsvart ute och 
temperaturen är fort-
farande långt över 20 
grader! Är det så här det 
känns att vara hockey-
proffs i Florida?

Lördag i Chabarovsk
Dagarna springer förbi härborta. Hotellet vi bor på är super-
bra men sömnen är fortfarande sisådär för en del, på morg-
narna är det ett ständigt samtalsämne. Dock är det rätt skönt 
att veta att man har en match att ladda för några timmar se-
nare. Dagens drabbning mot Bajkal började väldigt sömnigt 
från vår sida men efter en time-out så höjde vi energinivån 
rejält. Spelmässigt finns det fortfarande en hel del mer att 
hämta men inställning och sättet som vi kämpade på i sista 
60 ger bra energi att ta med sig vidare. Det är bara synd att 
vi inte kan vinna matchen (eller åtminstone spela oavgjort). 

Vad händer annars en lördag i Chabarovsk då? Jo Ståhl är 
säker på att han har tappat kreditkortet på marknaden innan 
han upptäcker att det sitter i ”lysknappen” på hotellrummet. 
Jag och Samuli har lite problem att förstå varandra så vi har 
gått över till engelska. Lite sjukdom i materialarteamet gör att 
Mossan och Westh får extraknäcka där, dock lite osäker på 
hur arbetsfördelningen såg ut. 

Som summering av dagen ska Svenne och jag sätta oss i 
lobbyn och gå igenom några grejer, det går dock inte lång 
tid innan vi lyckas bli inbjudna på ett bröllop som hålls på 
hotellet. Tanken är visst att vi ska hålla tal till brudparet, vi 
lyckas dock komma undan detta eftersom de konstaterar att 
brudgummen har somnat någonstans. Tomhänta går vi dock 
inte därifrån eftersom de absolut vill ge oss presenter – jag 
blir förärad badsalt i formen av ett granatäpple. Jag konsta-
terar att det är första (och förmodligen sista gången) jag går 
på bröllop i badtofflor. 

Summering
Nu sitter man här med några dagars distans, och ett hyfsat 
återställt jet-lag och ska försöka summera vårt Rysslands- 
äventyr lite kort och även sammanfatta de sista dagarna.

Söndagen skulle alltså bli en placeringsmatch mot Edsbyn, 
det känns som att vi kan varandra rätt bra vid det här laget, Alla 
är beredda på match och står laddade, ett litet problem dock. 
En tät dimma ligger över isen, något som kanske inte riktigt 
går fram på TV. Det här medför först en försening av match-
en innan domaren till slut är tvungen att blåsa igång match-
en med kommentaren ”We start, but we go slow”! Matchen 
hinner inte pågå många minuter innan hälften av lamporna 
slocknar! När väl matchen startar igen är dimman fortfaran-
de där och från bänken är det omöjligt att få nåt perspektiv 
på spelet så vi tittar på storbilds skärmen resten av halvleken. 

Andra halvlek blir det bra mycket bättre och vi lyckas vinna 
matchen. Det känns otroligt skönt att veta att man får sätta 
sig på planet med en avslutande vinst. 

Som avslutning har Mickel rekommenderat en restaurang 
som ser väldigt flott ut och för att göra det enkelt och snabbt 
så beställer vi in pizza till allihop, tyvärr är inte det en bra idé. 
Det visar sig att de bara kan göra pizza till 10 stycken sen är 
det slut på deg! Jaja, vi tar väl hamburgare till resten då… Nä 
det gick inte heller, tydligen fanns det bara 3 hamburgare. 
Beställningen slutar således med 10 pizzor, 3 hamburgare 
och 11 pasta carbonara. Hur som helst blir det en trevlig kväll! 

Måndag morgon och hemresa, Kasper konstaterar att han 
kommer ha världens längsta födelsedag. Med tidsomställning 
blir måndagsdygnet 32 timmar. Hemresan går lika smärtfritt 
som allting annat har gjort den här veckan. På flyget från 
Moskva hamnar jag bredvid ass-kollega Jonsson som kon-
staterar att de i Edsbyn har haft en lika bra upplevelse som vi. 

Sammanfattningsvis har vi haft en otroligt bra resa. Allt från 
mat till service och logistik har varit tipp-topp. Neftyanik och 
den organisation som står bakom cupen ska ha en enorm 
eloge och jag tror jag kan prata för alla när jag säger att det 
här är ett äventyr man gärna är med om igen! 
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BOLLNÄS

Bollnäs behöver ett starkt 
föreningsliv och önskar 
Bollnäs Bandy lycka till 

i framtiden

www.moderat.se
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Höstlovslägret
Höstlovslägret kommer att gå av sta-
peln under 4 dagar vecka 44. Ett 70-tal 
ungdomar från Skövde i söder till Kalix i 
norr deltar. Ungdomarna är i åldern 10-
16 år. Full fart under 4 dagar med isträ-
ning och teori.

All isträning och teori sker på Sävstaås. 
Med som instruktörer är Ville Aaltonen 
och andra spelare från Bollnäs A-lag 
samt elever från bandygymnasiet. 

Ansvarig för lägret: 
Sören Persson tel 070-563 11 52

Medlemmar i Sveriges Frisörföretagare
Hårfager  Långgatan 17 A, 821 43 BOLLNÄS 0278-103 01

Herrsalongen Västra Stationsg. 10, 821 43 BOLLNÄS 0278-102 35

Salong Malmström  Långgatan 17, 821 43 BOLLNÄS  0278-104 67

Englund & Åkerman Herr Trädgårdsgatan 9, 821 42 BOLLNÄS 0278-175 77

Englund & Åkerman Västra Stationsgatan 3, 821 43 BOLLNÄS 0278-141 80

Industrigatan 3, 821 41 Bollnäs 
Telefon 0278-452 20

www.engstrandsgolv.se



www.bollnasbostader.se
Tel: 0278-259 00

VAR SMART!
Planera för framtiden, 
registrera dig i vår 
bostadskö.
Det är gratis och görs lätt via 
hemsida eller telefon.



#22
Ville Aaltonen

Beskriv dig själv. Vem är du?
-Jag är i grund och botten en idrottsman som lever ett aktivt 
liv helt enkelt. 

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
- På fritiden har jag de senaste åren börjat tycka det är roligt 
att cykla mountain bike. Det kör jag mycket på somrarna. Det 
intresset har kommit mer och mer nu. Sedan är det det gamla 
vanliga. Ute i naturen med hunden och så försöka umgås med 
familjen däremellan också.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något 
på något speciellt sätt inför en match?
-Nja. Jag tar oftast på mig från vänster till höger men det är 
bara att det blivit så automatiskt. Det finns inget skrock bakom 
det. Men annars har jag väl mina egna rutiner men det är mer 
uppladdningsgrejer som jag märkt funkar bra. Inför varje hem-
mamatch äter jag avokadopasta som sista måltid före match. 
Jag vill ha det relativt lugnt de närmaste timmarna före match 
för att kunna koncentrera mig.

Hur ser du på laget som vi har nästa säsong?
-Det ser intressant ut. Det lilla vi har hunnit vara på is så känns 
det bra. Vi har haft bra tempo på träningarna så det känns helt 
OK.

Vad har du för tankar inför säsongen?
-Såklart så har vi förstärkt oss från förra året och de yngre som 
har fått en hel del speltid de senaste två säsongerna har tagit 
ytterligare kliv, så vi får ha lite större förväntningar på dem. 
Sedan tycker jag vi ska ha lite högre förväntningar på hela laget 
jämfört med förra säsongen. Det har ju rört sig en del mellan de 
olika lagen inför nästa säsong men jag tror ändå att det är de 
som varit topplag de senaste åren kommer att vara där uppe i 
år igen även om det varit lite turbulent.
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Internatboendet för flickorna är nu invigt, naturligt-
vis bär det de vackraste av färger orange och blått. 
Här finns det plats för drygt 200 flickor. Logementet 
har riktigt kök och toaletter, något som helt saknades 
tidigare, då delade 100 flickor på 80 kvadrat.

Sedan projektets start har vi nu samlat in 175 000 kr, 
pengar som gjort skillnad för flickorna. Den sista insam-
lingen gav 28 500 kr som gick oavkortat till sängar. Ett 
stort tack till alla som var med och skänkte pengar och de 
som samlade in dem: Flickorna som spelar i Bollnäs Ban-
dy, Gamla Giffare, Elever på Lust och Lära, Betelkyrkan. 
Pengarna lämnades över av Trosgnistan på invigningen 
den 16 maj. Tack vare dem kommer varje krona fram.

Den 6 oktober åker några av oss och besöker skolan. 
Det blir spännande att se vilken skillnad vi tillsammans 
har varit med i. Vi kommer att skicka ytterligare uppdate-
ringar på Bollnäs bandyns Facebook direkt från Kenya. Vi 
räknar med att ha ytterligare insamling under säsongen, 
kanske på någon hemma match. Vi kommer att kolla vil-
ka behov de har, vart insamlingen skall gå till. 

Liksom tidigare resor står samtliga för alla resekostna-
der, varje insamlad krona skall nå flickorna!

Text och foto: Micael Kolsmyr

En liten uppdatering om Bollnäs Bandys 

Kenyaprojekt
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Vi vill tacka 
Bilmetro Bollnäs 

för fortsatt samarbete
 

Passa på och kom in till Bilmetro i Bollnäs 
och prova deras nya VW T-Cross

 
De kommer även att vara matchvärd på Sävstaås: 

Bollnäs – Västerås den 4:e december 
där de kommer visa upp sina fina bilar
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VI ÄR INTE SOM ANDRA
– OCH DET ÄR NOG INTE DU HELLER

3 ÅRS FRI SERVICE*

Bränsleförbr bl. körn. 7,3/8,6 l/100 km. CO2-utsläpp: 166/193 g/km (enl. NEDC/WLTP)
Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller t o m 2019-10-31 vid köp av en ny Subaru Outback. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal. *Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

SUBARU OUTBACK  

fr. 329.900:–

JUST NU 
15.000:–  EXTRA FÖR DIN  BEGAGNADE  

BIL

INGÅR ALLTID: • Fyrhjulsdrift 
• Automatlåda
• Förarassistans- 

systemet EyeSight
BOLLNÄS, Industrig. 14, 0278-61 34 50,  

www.tuppz.se, Mån–Fre 8–17

PICKUPNORDICEDITION

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km. *Leasing via Isuzu Finans: Kampanjränta 1,95%, 30% första förhöjd hyra, 36 mån, 6000 mil, 50% restvärde. 
Kostnaden är vägledande, individuell beräkning lämnas av din återförsäljare. Leasingpriser är exkl. moms, uppläggnings- och aviavgiftertillkommer. Gäller t.o.m 2019-10-31

SPARA
  38.000:- 

vid köp av Nordic Edition 

och bränslevärmare

Unik färg i 
begränsad 
upplaga!

ISUZU BOLLNÄS 
TUPPZ AB 
Industrigatan 14 
0278-61 34 56 
Mån-fre 08-17, www.tuppz.se

ISUZU NORDIC EDITION
Double cab, fyrhjulsdrift med hög-/lågväxel, 164 hk 
turbodiesel, 3,5 ton dragvikt och 1 ton lastvikt

fr.  329.900:– exkl. moms  |  2195:- /mån*
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Dubbelburgare Meal
Hamburgare 2x45g, strips, dryck, 
ost och dipp.

Dubbelburgare Meal
Hamburgare 2x90g, strips, dryck, 
ost och dipp.

68:–

Sibylla 

88:–

Häggesta

68:-

88:-
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Dubbelburgare Meal
Hamburgare 2x45g, strips, dryck, 
ost och dipp.

Dubbelburgare Meal
Hamburgare 2x90g, strips, dryck, 
ost och dipp.

68:–

Sibylla 

88:–

Design och bildretusch: Bok & Tryck AB
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k-bygg.se/fresks
BOLLNÄS Industrigatan 14  •  tel 0278-121 00
SÖDERHAMN Ina 206  •  tel 0270-42 99 30
Öppet: mån-fre 6.30-18.00, lör 9.00-14.00

Vi har bytt namn! 
K-Bygg Fresks är ett helt nytt namn på byggmarknaden men 
vi är trots det inga dunungar. Vi har lång erfarenhet av bygg 
och färg men slår oss inte för bröstet utan arbetar hela tiden 

för att ytterligare höja kvalitén och servicen för dig som kund.

Vi har nytt namn men är fortfarande lika nära och 
engagerade samt att vi strävar alltid efter att bli bättre.



#25
Niklas Prytz

#72
Pertti Virtanen

På grund av det tråkiga beskedet att Niklas Prytz förväntas 
bli borta hela säsongen värvades Pertti Virtanen.
Pertti är 33 år gammal från Finland och skrev på för en sä-
song. Han värvades från OLS Uleborg, Finland. I Sverige har 
han representerat Vänersborg (där han även spelade med Fa-
gerström) och Kungälv. Virtanen har även spelat med Aaltonen 
och Helavuori i finska landslaget.
 
Vad Virtanen sa om att få komma till Bollnäs:
-Hemma gick det fort att bestämma oss. Jag pratade med fa-
miljen och det tog nog bara tio minuter för oss att bestämma 
att jag skulle skriva på för Bollnäs. Sedan var det att prata med 
jobbet och OLS Uleåborg. Det var en del bitar som skulle falla 
på plats. Men jag ser det här som en intressant möjlighet för 
mig. Jag var intresserad direkt och det ska bli roligt!

På grund av skada kommer Niklas stå över denna säsong. 
Främre korsbanden har gått av och han opererades i oktober. Nu 
väntar en rehab behandling och förväntas vara borta hela säsongen.

Beskriv dig själv. Vem är du?
-Jag är väl en ganska öppen människa. Gillar att bjuda på mig själv 
men är väldigt lugn också. Jag tycker om att ta det lugnt.

Vad pysslar du med utanför bandyn? Några hobbys?
-Jag gillar att spela golf och så är jag rätt så travintresserad.

Är du skrockfull inför matcher? Om du behöver göra något på nå-
got speciellt sätt inför en match?
-Nej egentligen inte. Jag hade en liten grej förra säsongen då jag 
alltid åt en Capricciosa dagen innan match. Det tyckte jag fungerade 
bra. Det blev lite av en tvångstanke det där i slutet. Jag brukar aldrig 
äta Capricciosa annars så jag vet inte vad jag fick det där ifrån. 
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Bandy-målet

Friscomål + hamburgare + dip

Schenströmsplan/riksväg 83
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Telefon 0278-142 00 • www.cramo.se

Den allra första vårmarknaden planerades till 
Valborg och 1 maj 1979. 40 knallar var anmäl-
da och en stor kase var på plats och fyrverkeri 
inköpt. Det var svårt att hitta något intresserat 
Tivoli efter som det var så tidigt på året. Arne 
Arousell lyckades hitta en ”slänggunga” som 
inte såg mycket ut för världen- men barnen 
tycket det var kul.
Förberedelserna gick bra och dan innan Valborg var 
hela grusplanen vid stora läktaren uppritat i prydli-
ga rutor och med nummer så att knallarna lätt skul-
le hitta sina platser. Vi använde kritmaskinerna från 
fotbollsplanen.

-Jag minns hur nöjd vi var när vi åkte hem den 
kvällen för allt var i ordning och solen sken, minns 
Leif Eriksson, då anställd på klubbens kansli. Han 
minns också uppvaknandet dagen efter.

-Jag bodde på Odengatan och tycket att det var 
ovanligt ljust ute när jag vaknade och jag fick en 
chock när jag tittade ut. En decimeter nysnö! 

Kö av knallar, linjerna bortrunna eller under snö 
och numreringen osynlig. En massa frivilliga ström-
made till och så småningom var allt på plats.

En rörig start på en 40-årig markandstradition
Vårmarknaden var kvar på Sävstaås fram till 1984 

då A-planen fått konstfruset men efter att en knalle 
råkat slå ner ett fäste rakt ner i ett av kylrören blev 
det markandsförbud på Sävstaås och marknaden 
flyttade till Solrosens IP och i våra dagar hålls den ju 
på Kolgården och anrika Långnäs.

-Utvecklingen har varit fantastiskt och vilket ar-
bete alla frivilliga gör. Slänggungan är borta och 
istället finns ett professionellt tivoli på plats och 
knalleantalet har fördubblats till uppemot 90, ler 
Leif Eriksson.

PÅ teckningen ser du hela Markandsgruppen som 
lämnade när han for vidare. Knallediplomet hittades i 
maj i år och har alltså legat på vinden i gula huset i 40 år.

Bollnäs Gifs vårmarknad firar 40 år 
– den första började med stort kaos

På teckningen:
Anders Erikson, vice ordförande BGIF och VD för Bollnäs 
Renhållning.
Leif Östlin, föreståndare för BGIF/ BIS Bingohall som låg 
där Brotorget nu finns.
Arne Arousell, sekreterare i BGIF.
Leif Eriksson, anställd på kansliet.
Sten Gunnarsson ledare inom Bollnäs GIF friidrott.

Bandy-målet

Friscomål + hamburgare + dip

Schenströmsplan/riksväg 83
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Kom till Driver och ta ditt körkort 
så bidrar du till Bollnäs Bandy

Bollnäs 0278-154 37 | Söderhamn 0270-122 91
DriverTM - När vill du ha ditt körkort?  | www.driver.se

Besök och gilla oss på Facebook och Instagram 
för chans på fler erbjudanden

YKB (yrkesförarkompetens)
Anmäl dig nu!

C- OCH CE-KÖRKORT
Satsa på ett nytt yrke? Anmäl 
dig till våra ”tunga” utbildningar! 
Nya kursstarter varje vecka.

VILL DU SPARA PENGAR?
Då kan du kombinera 
utbildningarna C-kort & YKB 
och köra den mixade kursen! 
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Sedan 1895

Bollnäs Bandy tackar alla 

annonsörer 
samarbetspartners 

funktionärer 
Flames
ledare 

samt ungdomsledare 

för ert stöd till bandyn. 
Ni är ovärderliga 

för vår verksamhet. 
Tack vare er kan vi utbilda 

morgondagens bandyspelare.
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Syftet med nätverket är att vara en regional idrottslig katalysator för samhällsnytta. Tillsammans arbetar vi 
fram nya och kreativa lösningar för hur idrottsföreningar i vårt län på ett hållbart sätt kan stärka sin attrak-
tionskraft för företag och kommuner genom förebyggande långsiktigt arbete tillsammans med dem.

Målet med ”En Bra Start” är att ungdomar skall få träffa företag där dom ska få en chans att praktisera och 
få in en fot i arbetslivet. 

Personlig assistans på kundens villkor
Vi har gedigen kompetens och lång erfarenhet av personlig assistans. 
Vårt upptagningsområde är i huvudsak södra Hälsingland och Gästrikland.  
Givetvis har vi socialstyrelsens tillstånd!

Kontakta oss för mer information! 
www.ja-assistans.com 

JA-assistans AB 
Södra Åsgatan 11 · 816 30 OCKELBO

Hej pensionär
Vi är ett gäng nyblivna pensionärer 
som gillar bandy, och har numera tid 
till att hjälpa till i föreningen, det finns 
många olika uppgifter, vi vill gärna bli 
fler. Förutom att vi hjälper föreningen 
har vi även roligt ihop.

Vill Du vara med kontakta:
Svante Häll tel. 070 – 560 03 90

Tycker Du att det varit en intressant läsning?
Vi jobbar ständigt för att få till ett bättre magasin inför varje säsong, det 
kostar föreningen mycket tid, engagemang och pengar i form av redige-
ring, tryckning och distribution. Tänker Du att det skulle kunna vara värt 
några kronor att få hem magasinet i brevlådan. I så fall är Du välkommen 
att swisha eller använda vårt PG för att sätta in valfri summa till förening-
en, märk insättningen med ”Magasinet”. Tack på förhand.

Swish nr: 1234193413   PG nr: 48 43 63 – 7



#29
Jesper Larsson
-Bandy är min livsstil, säger han och ler varmt och ögonen 
får energi där vi sitter i klubbrummet. Jesper Larsson an-
das stolthet och glädje och sammanfattar sin A-lagssäsong 
mycket analyserande: -Tuff försäsong och hård konkurrens 
om platserna och min egen insats ser jag som stabil och 
växande. Jag växte in i laget och blev tryggare – och bättre 
på isen. Jag har tagit små kliv och lyckats uppfylla mina 
egna förväntningar – och också glädjande nog andras.

Mål och drömmar
Jesper drömmer om att fortsätta utvecklas i Bollnäs och ställer 
höga och hårda krav på sig själv. Intervjun görs strax innan han 
ska köra igång ett styrkepass i det tomma gymmet på Sävstaås.
Han har spelat på många olika positioner i laget och han tycker 
att backspelet fungerat bra.
-Jag tar mig an de uppgifter jag får och jag är en lugn och stra-
tegisk person och det hjälper mig att lyckas. Självklart brinner 
jag till då och då i matcherna – och det gillar jag.
Han gillar Svenne Olsson ledarstil och hälsar Daniel Mossberg 
och Christoffer Fagerströms ankomst till laget med stor glädje: 
- Dom två blir ett jättelyft och ger laget en rejäl tyngd.

Jesper började mycket tidigt med bandy påhejad av pappa 
Patrik och det har egentligen inte funnits några andra alternativ 
och nu drömmer han om att fortsätta utvecklas till en toppspe-
lare i Bollnäs och inser att han nu är bara i början i karriären: 
-Bollnäs först men också landslaget och proffs i Ryssland står 
som mina höga mål och jag fattar att det kräver stenhård trä-
ning, disciplin- men också drömmar.
Jesper jobbar som elevassistent på Nyhamre skola vid sidan av 
bandyn och det ger honom väldigt mycket i vardagen. -Det är 
väldigt lärorikt och man får kunskaper i stort och smått och om 
många kulturer och det utvecklar mig.

Allt fokus på bandyn
Själv läste han ekonom i på gymnasiet och är fortsatt intresse-
rad av det men fortsatt utbildning får vänta. -Jag har allt fokus 
på bandy just nu och bandyn betyder oerhört mycket i mitt liv 
jag har bestämt mig för att lyckas.
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BOLLNÄS 0278-61 16 83 I  LJUSDAL 0651-144 00 I  EDSBYN 0271-226 50

Ögonhälsoundersökning, 595:- 
ORDINARIE PRIS 795:-

Vi har ett brett utbud av bilar. Boka din miljöbil hos 
oss! Du når oss på tel. 0278-198 00

Välkommen till Avis Biluthyrning!

www.avis.se

 Vid bortamatch, hyr bil eller minibuss hos oss.
 Tel 0278-198 00

V. Stationsgatan 10, 821 43 Bollnäs
Telefon 0278-102 30 070-399 97 43

Bollnäs Stadslopp 
23 maj 2020

Kom och sponsra din favoritlöpare!
Vill du springa själv eller ha information kontakta: 
Hanna Öst Tel:  073-841 76 71
 Mail:  hannasofie1981@gmail.com

Foto: Sandra Williamsson Zetterqvist
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BOLLNÄS 0278-61 16 83 I  LJUSDAL 0651-144 00 I  EDSBYN 0271-226 50

Ibland behövs en lite djupare undersökning av dina ögon, då gör vi en ögonhälsounder-
sökning. Förutom en fullständig synundersökning enl Optikerbranschens kvalitetsnorm gör 
vi en utvärdering av ditt synfält och tar bilder på ögonbotten. Då kan vi se om det finns 
några tecken på ögonsjukdomar så som gråstarr, grönstarr och förändringar i gula fläcken. 
Risken för ögonsjukdomar ökar med åldern och om det finns någon i släkten som har det. 

Synundersökning 200:- 
ORDINARIE PRIS 395:-

Ögonhälsoundersökning, 595:- 
ORDINARIE PRIS 795:-

Hos oss kostar en ögonhälsoundersökning 795:- 
och en vanlig synundersökning 395:-

Boka tid nu - dina ögon ska hålla länge

Klipp ut kupongen och ta med till någon av våra butiker. 
(Denna undersökning görs endast i Bollnäs och Ljusdal.) 

Erbjudandet gäller t om 2020-03-31.
Klipp ut kupongen och ta med till någon av våra butiker. 

Erbjudandet gäller t om 2020-03-31.
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ÄR DIN HUND FÖRSÄKRAD,
INKLUSIVE TÄNDERNA?

JAG HJÄLPER DIG.

mari.bohlin@dina.se

dina.se

Mari Bohlin, 0651-176 92



#33
Philip Flodstam
Han är 19 år och har redan fyra VM-silver, ett VM-brons och 
ett SM-silver på prishyllan. Redan som 15-åring kom han 
med i landslaget och har sammanlagt gjort fem VM-turne-
ringar. I P15 och P17 landslaget spelade han både med sin 
egen åldersgrupp födda 00 och året innan med födda 99. 
Det senaste VM-silvret kom med P19-laget. SM-silvret kom 
med Bollnäs GIF:s P16 lag. -Semifinalen var en otrolig lag 
kamp och en adrenalinkick som jag gick länge på. Vi force-
rade allt vi hade av bandykunnande och styrka för att vinna 
matchen - och vi slog Villa. I finalen var Sirius för starka.

Vi kommer väl förberedda
Philip ger förra säsongen godkänt och spelet har utvecklats 
enormt från försäsongen och under hela serien. Han blir lite 
dyster när han tänker på matcherna mot Edsbyn. -Nu ser vi 
framåt och målet är absolut att vi tar oss längre än till kvartsfi-
nal. Daniel Mossberg och Christoffer Fagerström är rejäla och 
proffsiga förstärkningar. Svenne har skapat väldigt mycket en-
ergi och framåtanda så det känns att vi kommer väl förberedda. 
För min egen del satsar jag hårt på att fortsätta utvecklas och 
få spela mer.

Philip definierar sig som forward/mittfältare men är tydlig 
med att han med glädje spelar på de positioner som han er-
bjuds. -Jag spelar där Svenne vill ha mig, ler han

Valde bandyn
Kärleken till bandyn går inte att ta miste på men det var mycket 
fotboll och ishockey i unga år men som 14-åring valde han att 
lägga allt på bandyn. -Blixtsnabba åkningar och stora ytor och 
en fantastisk publiknärvaro. Publikens kärlek och att få ta på 
sig det blå/orangea matchstället ger en enorm kick och glädje. 
Philip beskriver sig själv som lugn och stillsam vid sidan om 
planen och har tagit studenten från ekonomiprogrammet och 
fortsätter satsa på bandyn och drömmarna finns där: -SM-guld 
med Bollnäs står absolut högst på listan men satsar också på 
att få dra på sig landslagströjan även i vuxen ålder. Den riktigt 
stora drömmen är att få spela i Ryssland. -Jag har ju varit där 
två gånger och bandyn är så ofattbart stor.

Intervjun är slut och Philip tar trapporna ned till gymmet på 
Sävstaås som blivit en gemensam mötesplats för de yngre spe-
larna i A-laget- och kör ett extra fyspass.

ÄR DIN HUND FÖRSÄKRAD,
INKLUSIVE TÄNDERNA?

JAG HJÄLPER DIG.

mari.bohlin@dina.se

dina.se

Mari Bohlin, 0651-176 92
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När man väl sett dem finns de överallt de där små eti-
ketterna som ger information, eller följer med en vara 
eller som ska fyllas i för att ge viktig information. Det 
handlar om hängetiketter med elastiska snören eller 
en lövtunn ståltråd. 

Det 96-åriga företaget Bok och Tryck har gått från hant-
verksmässigt bokbinderi till ett världsledande företag 
med både stora svenska företag som kunder – och inter-
nationella. Längst in i lokalerna står de hemliga 
maskinerna som producerar nästan hälften av 
företagets omsättning på 14 miljoner.

En av maskinerna som man under 
många år modifierat och utvecklat och 
som i dag spottar ut 3000 etiketter i tim-
men – med ståltråd och en liten metall-
ring som stansas in i pappret – en öljett. 
Vi har pixelerat fotot på maskinen för 
det är en företagshemlighet hur den i 
detalj fungerar och är konstruerad.

Bok och Tryck har nästan alltid samar-
betat och levererat till Bollnäs GIF och det 
bandymagasin du just nu läser är ett exempel. 
Matchprogram, medlemsblad och föreningens alla 
trycksaker kommer från Bok och Tryck. Minns du match-
erna så minns du också att det var ett nytt tryckt program 
till alla hemmamatcher.

Matz Andersson som var den tredje generationens äga-
re till företaget sitter sedan 2 år tillbaka i Bollnäsbandyns 
styrelse

-Jag har tackat ja till att sitta i två år till berättar Matz. 
Det är det stora bandyintresset som driver honom att en-
gagera sig i klubben, men hans egen bandykarriär är kort 
och sattes stopp av Torbjörn Ek i Ljusdal.

-Bandyintresset har alltid funnits men jag var mest ak-
tiv i bordtennisklubben Kometen och därefter många års 
styrelsearbete i Bollnäs Ishockeysällskap. Premiären och 
slutet som Bandyspelare kom när han som pojklagsspela-
re lockades att hoppa in i laget mot Ljusdal eftersom det 
fattades spelare. Matz tilldelades en av backplatserna och 
stod snabbt öga mot öga med den blivande stjärnspela-
ren Torbjörn Ek.

-Jag blev rena rundningsmärket och lade klubban 
på hyllan men engagemanget finns kvar och 

han ser- som företagare- värdet av Bollnäs-
bandyn i ett större perspektiv.

Varumärket Bollnäs Bandy
-Bandyn är Bollnäs starkaste varumär-
ke och klubben tar ett stort samhälls-
ansvar och aktiverar väldigt många 
barn och ungdomar. Det är väldigt 
roligt och givande att vara med i sty-

relsearbetet och det tog nog ett år inn-
an jag förstod hur stor hela Bollnäs GIF:s 

verksamhet är, minns Matz Andersson.
-Hallen och utvecklingen av SJ-området 

blir en väldigt viktig utveckling av hela Bollnäs 
centrum och föreningen har stora planer för området, be-
rättar Matz.

Succén med de hängande etiketterna kom till av en 
slump och var till en början väldigt hantverksmässigt då 
Karl-Ingvar Andersson och hans fru Ulla-Britta satt hem-
ma och handknöt etiketterna innan den första ”hemliga” 
maskinen köptes in från Tyskland. Det var företaget Sand-
vik, som Bok och Tryck sedan länge haft som kund, som 
frågade om man kunde trycka etiketter som skulle fästas 
på företagets sågar.

Nu är företaget unikt och världsledande och efterfrågan 
av etiketterna bara ökar och många svenska företag be-
ställer men även företag från Frankrike, England, Belgien 
och tidigare USA

Den största enskilda ordern hittills står svenska ABBA 
för, ja inte musikgruppen, utan kaviartillverkaren som be-
ställde över en miljon etiketter till sin lilla glasburk med 
Stenbitsrom.
Bok och Trycks historia är lång och företaget grundades 
1923 då som ett bokbinderi och det var företaget fram 
till 1971. Det grundades av makarna Gustaf och Linnea 
Andersson (Matz farmor och farfar). När sonen Karl-
Ingvar var 14 år avlider Gustaf så Linnea tar över och leder 
företaget tills Karl-Ingvar kan ta över och nu utvecklas 
företaget vidare och trycksaksproduktionen ökar. Det 
finns ett enormt behov av blanketter, instruktionsböcker 
och reservdelskataloger och företaget levererade till 
bland andra ÖSA och NEFAB. Bollnäs Sjukhus formligen 

En sponsor med hemligheter

Den hittills största enskilda beställningen 
av hängetiketter var till Abbas stenbitsrom.

”Samarbetet 
med Bollnäs GIF 
sitter i väggarna”
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slukar blanketter då ju allt inom medicinen och vården på 
den tiden noterades på papper.

Familjen Andersson flyttar 1957 till villan på Lasaretts-
vägen där Matz växer upp och där lägenheten i dag finns 
kvar i originalskick men används numera som lunchrum 
och mötesrum. Efter bara tre år byggs villan ut och före-
taget flyttar in från lokalerna på Trädgårdsgatan. Utbygg-
naden fortsätter och i dag är huset fyllt av supermoderna 
maskiner som styrs digitalt och har en enorm tryckkapa-
citet, men den gamla hörnan med det ursprungliga bok-
binderiet finns kvar och som sagt längst in de ”hemliga” 
maskinerna som nu vuxit till fyra maskiner - alla lika hem-
liga. 

Matz Andersson tog över ledarskapet av Bok och Tryck 
1989 då Karl-Ingvar närmar sig de 70 och blir den tredje 
generationen som leder och utvecklar företaget.

Bok & Tryck idag
I dag har företaget 12 anställda och ett kontor också i 
Söderhamn, omsättningen ligger på 14 miljoner och eti-
kettstrycket är alltså den största produkten. Tidskrifter, 
reklamtrycksaker och kontorstrycksaker står för resten av 
omsättningen. Bland annat producerar man Holmsveden 
Nytt och den Kilaforsbaserade lokaltidningen Hänt i Byg-
den. Men man trycker fortfarande böcker, kataloger och 
prislistor samt Region Gävleborgs och flera kommuners 
alla visitkort.

-Utvecklingen är enorm och blir allt mer digitalt, kun-
derna kan numera gå direkt in på nätet och beställa och 
få det tryckt och levererat.

Sedan tre år tillbaka driver inte familjen Andersson fö-
retaget utan det är nu sålt till Per Norin som arbetat på 
företaget i 18 år.

-Övertagandet går bra och företaget utvecklas succesivt. 
Det är fortsatt kul att få vara med i företaget, berättar Matz.

Nye ägaren Per Norin beskriver sig som även han drab-
bad av Bandyn.

-Traditionen, glädjen och samarbetet med Bollnäs GIF sit-
ter i väggarna och ska utvecklas ytterligare, säger Per Norin. 

I skrivande stund arbetas det för fullt med bandyma-
gasinet - vi är inne i slutfasen och sammanställer alla an-
nonser, gör layout och tryckoriginal. Det är ganska myck-
et bildarbete eftersom alla spelarna fotas individuellt. Vi 
lägger effekter och bildbakgrunder i olika lager och sam-
manställer bl.a. lagbilden efter detta. Över huvud taget 
arbetar vi mycket digitalt 
idag och vi trycker fler jobb 
idag än någonsin tidigare, 
berättar Per.

Matz Andersson och Per Norin framför den ”hemliga” maskinen som producerat miljontals etiketter med ståltråd.

Governors CupLäs Jesper Söderbäcks Dagbok 
från cupen i Ryssland

s.56 

NyförvärvenFagerström s.83   Virtanen s.73   Mossberg s.49

EN Annan DAG
Vi fortsätter med fjolårets succé -  men 

i år på en annan dag!s.15

Säsongsprogram för Bollnäs Bandy 2019/20

Sedan 1895

The biggest youth cup

in the world

2019
34:e året

1-3 novemberDenna biljett gäller som entré till valfri elitseriematch på Sävstaås 

säsongen 2019/2020.  (Gäller ej  28/12)

VÄLKOMMEN TILL SÄVSTAÅS!

Sedan 1895

ENTRÉBILJETT

Bo
k 

& 
Tr

yc
k 

• B
ol

ln
äs

Sedan 1895

B
ollnäs B

andy Lottpris 20:-

Vinstlista: www.giffarna.se

Vinst ej uthämtad senast 27/3 2020 tillfaller klubben. 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

50/50 Lotteri

Bollnäs-Broberg

Lördag 28 december

B
ollnäs-B

roberg

Lördag 28 decem
ber
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Samarbetspartners och sponsorer

Bollnäs Flames - 24 år av kärlek till Bollnäs Bandy
Bollnäs Flames är en ideel förening som bildades 1995. Våran målsättning är att på 
alla sätt stödja Bollnäs GIF Bandy, både på läktaren och i viss mån ekonomiskt till 
ungdomsbandyn med t.ex. lotterier. Vi har även en klubblokal på fabriksgatan 8 dit vi 
välkomnar alla våra medlemmar före match för att snacka lite bandy. Där finns många 
saker att roa sig med. bland annat airhockey, fussball, biljard och dart. Vill man bli 
medlem kan man lätt göra som så att man swishar in 150:- för vuxen person / 50:- för 
barn upp till 18 år. Som medlem har man förutom tillgång till lokal och billiga klack-
biljetter även förmåner på O´learys i Bollnäs, Izoli’s kolgrill och bar, Preem i Bollnäs 
och på Hamregrillen. Vi anordnar också bortaresor till ett visst antal matcher varje år, 
ofta till en väldigt billig peng tack vare våra resesponsorer. 

Känner du att du vill bli medlem eller kanske resesponsor men har lite frågor, så sök 
upp Bollnäs Flames på facebook så svarar vi oftast inom några minuter.
Vi ses och hörs på Åsen i vinter.

Bli medlem: 
Vuxen: 150:-
Barn 50:- (Upp till 18år)
Familj: 250:- (Gäller två vuxna och två barn t.o.m. 15år)
swisha på nummer 123 378 23 07 och uppge namn, adress och mobilnummer.

SP Service Partner AB

HAMREGRILLEN



83

Alltid färskt bröd för dig
Telefon 0278-122 05

www.bullolles.se

Färskt bröd 
utan tillsatser!

Egen 
tillverkning 

på orten!

BOLLNÄS
ÖPPETTIDER: MÅN–LÖR 8–21, SÖN 9–21 • TEL 010–747 52 90

HOS OSS KAN DU  BESTÄLLA 
PLANKOR, BUFFÉER, 
SMÖRGÅSTÅRTOR MM 
FRÅN VÅRT BUTIKSKÖK, TEL 010–747 52 94.

BESÖK VÅR HEMSIDA 
FÖR MER INFORMATION: 
BOLLNAS.COOPBUTIK.SE

BOLLNÄS
ÖPPETTIDER: MÅN–LÖR 8–21, SÖN 9–21 • TEL 010–747 52 90

BOLLNÄS
ÖPPETTIDER: MÅN–LÖR 8–21, SÖN 9–21 • TEL 010–747 52 90

Renskullen 64, 821 50 Bollnäs
Telefon 0278-249 23 

Södra Kilaforsvägen 115, 821 41 Bollnäs 
www.mkrantz.se

Utför: 
Nybyggnad
Renovering 
Ombyggnad
Tillbyggnad

Hälsinge ostkaka
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www.klarabo.se

KlaraBo uppför, äger och förvaltar ytsmarta och 
attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. 

VI HAR
NYCKELN

TILL DITT NYA HEM

BESÖK KLARABO.SE FÖR ATT FÅ DEN



GRATISMATCHEN 2019
BANDY FÖR ALLA#45

Christoffer Fagerström
-Mitt enda mål är att vi ska få titeln Svenska mästare! Det är drivet, led-
stjärnan och det som gör att jag klarar av all hård träning och allt slit.

Bandy i sitt DNA
Christoffer Fagerström är väldigt tydlig med målsättningen för säsongen och 
fokuserad på vad som driver honom som bandyspelare och lagkamrat. Och 
han har verkligen bandy i sitt DNA. Christoffer är fjärde generationen Fager-
strömmare som spelat bandy på elitnivå : pappa Lars , farfar Gunnar och gam-
melfarfar Arvid spelade alla i Vänersborg och det har Christoffer också gjort 
men också brutit traditionen att spela i andra klubbar. Vargöns BK var hans 
första klubb följt av Vänersborg, ryska Nefyanik och Hammarby en klubb som 
betytt mycket för honom men som också delvis bidrog till att han skrev på för 
Bollnäs. -Bandyn har problem med framförallt ekonomin och Hammarby är 
ett av lagen och Bollnäs låg verkligen på och ville ha mig i laget. Det berörde 
mitt hjärta och värmde och efter mycket funderande svarade jag ja.

Driv frammåt
- Vi har ett rejält arbete framför oss och för mig gäller bara att vinna och jag 
ska vara bland de bästa rent fysiskt – och göra mål- och vinnare i alla situa-
tioner. Vi i laget har samma mål och motivation. –Varje seger är belöningen! 
Han hoppas också att de unga spelarna i laget tar för sig och vågar sticka ut. 
Det räcker inte att ha kommit med i A-lagstruppen utan det gäller att fortsät-
ta träna och ta för sig. Det är ett helt annat läge nu för unga spelare än när 
han var i den åldern. Christoffers meritlista är verkligen imponerande: Spel i 
landslaget hela vägen upp från P15 upp till A-landslaget och i stort sett har 
han alltid haft en offensiv roll och det är den roll han vill ha i Bollnäs också – 
och höga förväntningar.
-Förväntningarna från publiken, klubben och medspelarna är drivmedlet för 
mig för utan krav når vi inte målet. 
Han för samma resonemang om den omdiskuterade bandyhallen. -Det är 
upp till oss att visa att arenan är viktig inte bara för bandyn utan för hela 
Bollnäs och han ser anläggning som en social träffpunkt med spännande och 
bra bandy så klart men också andra evenemang som roar och engagerar en 
annan publik också. Alla ska vara välkomna och en hall är också en överlev-
nadsfaktor för bandyn. -Det finns en del negativa saker inom svensk bandy 
just nu och det är ekonomin för klubbarna. Nytt och rätt folk måste engage-
ras och klubbarna måste drivas som ett företag och inkomstkällorna måste 
bli fler och budgeten visa positiva siffror. -Vi har alla ett ansvar att utveckla 
och driva bandyn framåt och lära av fotbollen och hockeyn som verkligen kan 
marknadsföring – och skapa stjärnor som publiken kommer för att se. Villa 
Lidköping är ett föredöme!

Ska bli kul och spännande
Christoffer har flyttat till Bollnäs som han tycker liknar Vänersborg på många 
sätt och har hunnit se lite av stan och omgivningarna men den absolut mesta 
tiden har han tillbringar på Sävstaås och tränat, både på egen hand och med 
laget. Inte så igenkänd ännu på stan men han blir glad om Bollnäsborna hejar 
och vill prata bandy. - Det ska bli kul och spännande att komma igång och jag 
vill verkligen vara på topp och vara med och bidra till lagets framgångar- det 
är därför jag är här!
Att möta Hammarby blir både konstigt eftersom jag har så många bandy-
upplevelser och glädje med från den tiden men också väldigt roligt. Kon-
traktet med Bollnäs är skrivet på ett år och drömmarna för framtiden stavas 
Ryssland (igen) men nu är fokus på Bollnäs GIF och ett SM-guld.

 -Nu har via alla ett ansvar att driva Bollnäsbandyn framåt och utmana sig 
själva och ge Bollnäs en massa bandyglädje.

www.klarabo.se

KlaraBo uppför, äger och förvaltar ytsmarta och 
attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. 

VI HAR
NYCKELN

TILL DITT NYA HEM

BESÖK KLARABO.SE FÖR ATT FÅ DEN
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Bollnäs Energi tillsammans med Bollnäs Bandys Samarbetspartners presenterar 

Gratismatchen
Bollnäs – AIK

1 November • Kl. 19:00
Bollnäs Bandy och våra samarbetspartners bjuder på fri entré i samband med hemmapre-
miären i Elitserien Bollnäs – AIK och Alfamark Mini World Cup fredag den 1 november 2019. 

Syftet med evenemanget är att få extra ekonomiskt stöd till vår ungdomsverksamhet. 
Alla publikintäkter går oavkortat till ungdomsverksamheten. Målet är att få in fler ungdomar 
och att utveckla dem till duktiga bandyspelare, bra kompisar och goda samhällsmedborgare.

Detta blir tredje året vi gör detta evenemang. Förra årets Gratismatch blev en succé med 
ca 3 000 åskådare. Effekten av detta har blivit att fler företag vill vara med på denna ung-

domssatsning och samhällsengagemang. Tack vare detta har vi fått möjligheten att utveckla 
ungdomsverksamheten ännu mer där barn får komma och lära sig åka skridskor, samt att 

under föregående år startades ett flicklag i Bollnäs Bandy.

AB Frida Bygg & Prefab Montage
AB Karl Hedin Bygghandel
ABE Trafikskolor AB
Affkon
Affärsfastigheter Bollnäs
Agrient
Akustikmontage
Albert & Herbert
Aleris Sjukvård AB
Alfamark
Alfta Bilteknik
Alfta Components AB
Alfta Kvalitetslego
All-lyft & Transport i Bollnäs AB
Allt för Alla 
Anticimex Söderhamn
Arbrå Auktionshall
Arbrå Byggarna
Arbrå Industricenter AB
ARCAB Development
Aspia
Beijer Byggmaterial AB
Berglunds Skor
Bilcity i Bollnäs/Avis
Bilmetro AB
Bilakuten
Björktjära Bygg
Blomqvist Rör AB
Bok & Tryck
Bollnäs Bilaffär AB
Bollnäs Bilåtervinning
Bollnäs Bostäder
Bollnäs Elbyrå AB
Bollnäs Energi AB
Bollnäs Glas AB
Bollnäs Golf klubb
Bollnäs Hälsostudio
Bollnäs Isoleringservice AB
Bollnäs Motor & Fritid AB
Bollnäs Plåtslageri

Bollnäs Socialdemokratiska 
Arbetarkommun
Bollnäs stationshus AB
Bollnäs Travet
Bollnäs Verkstad Produktion AB
BORAB
Bothelius Måleri AB
Bröderna Olssons Fiskeodling
Bull-Olles
Buspalatset
C M Svetsteknik
Clockwork
Colorama
Combigrillen
COOP EXTRA Bollnäs
COOP Konsum Kilafors
Cramo
Crosscontrol
Dina Försäkringar i Bollnäs
Driver Trafikskola
El och Skog Röstberg AB
ELE Trävaru AB
Elektra
Elon Ljud & Bild
Engstrands Golv AB
Erikshjälpen Second Hand
Erling Lindgrens Måleri
Excidor AB
Femtiofem plus Bollnäs
Franssons Måleri AB
Företagsservice AB
GK Golv & Kakel Gävleborg
Glas & bågar
GST Portteknik
Halitransport AB
Hammarbergs Glas
Hamregrillen
Handelsbanken 
Hansesgården AB

Hartman Optik
Hedbergsrör
Helsinge Begravningsservice
Herrsalongen
HSB Södra Norrland
Humana
HyrTech AB
Huski Chocolate
Håkans Radio TV & Vitvaror
Hägglunds Plåt AB
Hällbo Entreprenad
Hälsinge Industrimålning AB
Hälsinge Rör AB 
ICA Kvantum
ICA Nära Kilafors
ICA Nära Träffen
ICA Supermarket Arbrå
InBy Rental
Intersport
Johansson & Karlsson Byggnads AB
JT Måleri AB 
Jåfens Entreprenad
K-Bygg Fresks Bollnäs
Kaffepunkten i Bollnäs
Kalles Vent & Plåt
Kilafors Emballage AB 
Konsultia
Kvalitena AB
Linnbro förvaltning AB
Lås & Säkerhetsteknik
Länsförsäkring Gävleborg
M.Krantz Bygg & Fastighetsservice AB
M&D Svetsservice
MaserFrakt
MAX Burgare
Midroc Electro AB
Mittmedia AB
Motortekniska
N-O Wexells Åkeri AB

Nedstam Utveckling HB 
Nefab AB
Nibo
Office Mitt AB
Olas Byggservice
Ottos Bil AB
PePes Modebutik
Pizzeria Picasso
PP Såg & Borr AB
Rehngården
Revision 4u
Ripan AB
RörTeknik i Bollnäs AB
Rörvikshus
SBB Norden
S.Petersson Guld & Ur
Scandic Hotell Bollnäs
SDR
Sibylla Häggesta
Spännare Maskin
Starkel AB 
Sten & Kakel
Svensk Fastighetsförmedling
Swerock AB
Sälls Byggservice
Söderhamns Bärgningstjänst
T. Brånedal Serv Tech AB
Ta Tandvård
Takteknik i Hälsingland AB
Trainpart Sweden AB
Travtränarna Bollnästravet
Ulf Anderssons Åkeri AB
Valon Kone AB
Warpen Bowling
Weof Salonger Bollnäs
Xelent
Zörbo Svets & Smide
ÅF Bollnäs
Änglahår

Följande samarbetspartners bjuder på entrén:
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Alfamark Mini World Cup

Världens största bandyturnering för pojklag 
Bollnäs Bandy arrangerar för 34:e året i rad den stora tur-
neringen Alfamark Mini World Cup på Sävstaås för P16 
lag från Ryssland, Finland, Norge och Sverige. 16 lag gör 
upp om segern och turneringen börjar tidigt på fredags-
morgonen den 1 november. Nio lag är svenska, två ryska 
och två finska men Norge kommer med tre lag i år. Tur-
neringen invigs i samband med gratismatchen och hem-
mapremiären. - Ett minne för livet för att alla ungdomar 
och ledare att få stå framför ett fullsatt Sävstaås och upp-
leva den högtidliga invigningen och allt jubel, säger Ulrika 
Prytz som är Cupgeneral och till vardags ansvarig för kansli 
och ekonomin inom klubben.

Alfamark Mini Word Cup
För 34:e året i rad arrangerar Bollnäs Bandy Mini World 
Cup för P16 mellan 1 november till 3 november. 16 lag 
kommer till spel ifrån Ryssland, Finland, Norge och Sve-
rige. Vi välkomnar alla deltagare, ledare, föräldrar, sam-
arbetspartners, funktionärer och bandyintresserade. Vi 
önskar alla lagen lycka till i turneringen.

Invigningen sker innan A-lagsmatchen mellan Bollnäs 
och AIK fredag 1 november.

Ulrika har varit med de senaste 11 åren och intresset 
för cupen är mycket stort och hon hoppas på att tur-

neringen kan utvecklas ytterligare nu när cupen fått en 
stark och långsiktig sponsor i Alfamark. - Det är alltid lika 
berörande och känslosamt när alla 16 lagen ställer upp sig 
och ländernas nationalsånger spelas – när jag får inviga 
turneringen.

Sammanlagt spelas 32 matcher innan det är dags för 
final på söndag den 3 november. 

Svenska bandyförbundet har lagt en stor domarutbild-
ning under cupen och det är sammanlagt 15 unga lovan-
de bandydomare som dömer och får återkoppling och 
utbildning under World cuphelgen.

Det är väldigt roligt och spännande att se att många av 
pojkarna som deltar går vidare till A-lagstrupperna.

Jag minns särskilt Kasper Milerud som fick pris som tur-
neringens bäste spelare i stort sett gick direkt till Ham-
marbys A-lag och nu är han i vårt trupp, ler Ulrika Prytz.

Alla är välkomna att följa turneringen och det är fritt 
inträde hela World cup-helgen.

Ansvariga:
•  Ulrika Prytz telefon: 0278-10883, +46709167870,  
 kansli@giffarna.se  
•  Sören Persson telefon : +46705631152  

Spelschemat finns på www.bollnasbandy.se
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Hemma är vi 
oslagbara!

Bekväm Fjärrvärme
Öppet Fibernät

www.bollnasenergi.se



#55
Oskar Westh

-Jag kunde åka skridskor innan jag kunde gå, Oskar ler och 
minns hur hans morfar Kurt Berglund hämtade honom på 
dagis och åkte hem till Herte och snörade på honom skrid-
skorna för att åka på en lite isplätt.

Livet snurrar runt bandy
-Jag älskade verkligen skridskorna och att åka och så mycket 
att jag knapp tog av dom och en gång förstörde jag köksgolvet 
där hemma när jag sprang om kring med skridskorna på fötter-
na utan att ha skydden på.

Oskar tar studenten i vår och hela livet snurrar runt bandy. 
Kompisarna är bandyspelare, pappan en legend och drömmar-
na stavas också bandy. -Jag vill bli en toppspelare i Bollnäs och 
proffs i Ryssland och jag vill inte bara ha medaljer i silver.

Många silver
För att vara 19 år har Oskar ovanligt många VM-medaljer dock 
alla i silver. Han har länge varit med i det unga landslaget för 
P15 sedan P 17 och nu senast två landskamper för P19 laget 
och ett Bollnäsbandy silver finns också där hemma.

Oskar har tillhört A-truppen hela säsongen en önskar att han 
fått mer istid men är nöjd med sin insats och lagets. Han tror att 
årets säsong blir en helt annan framgångssaga . Han själv har 
mognat och lärt och vill verkligen spela roll nästa år.

-I år ska jag ge allt för att bli ordinarie på isen och jag är ald-
rig rädd att ta för mig på isen och jag hoppas att jag kan bidra 
till lagets framgång. Jag känner mig redo för att ta ansvar och 
få närma mig drömmen jag bär på och jag tränar stenhårt. Han 
har vuxit fysiskt men också mentalt. Mycket sitter i huvudet och 
lyckas man så bygger det mer och mer trygghet och styrka.

Vi bli allvarliga för en stund.
Oskars karriär ja rent av hans liv kunde ha fått ett slut den där 
torsdagskvällen vid avfarten till Görtsbo. Det är ishalt på vägen, 
bilen sladdar ned i diket och studsar upp på vägen igen och 
kraschar rejält. Allt bli tyst och han sitter fastklämt i krockkudden.

En passerande bilist skyndar till och han får skjut till akuten 
i Bollnäs. Räddningstjänsten kallar det ett mirakel och Oskar 
själv änglavakt. -Jag klarade mig fysiskt men jag fick inte spela 
match på fredagen, ler han och så mer allvar igen.
-Chocken satt i ganska länge och jag är så tacksam att jag kla-
rade mig oskadd. Det var turen och en bra bil som räddade 
mitt liv.

Han tror på topp fyra
Han längtar och har längtat hela sommaren till säsongstarten 
och att få spela på mittfältet (även om halva också fungerar) 
och med Mossberg och Fagerström i laget som kommer bety-
da väldigt mycket tror han på topp fyra och minst semi.
-Och jag ska göra allt jag kan för att vi ska ta oss dit.

Hemma är vi 
oslagbara!

Bekväm Fjärrvärme
Öppet Fibernät

www.bollnasenergi.se
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VI REPARERAR OCH SERVAR ALLA BILMÄRKEN. DÄCKSERVICE OCH BILVÅRD
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2019-11-01
IFK Motala-Frillesås BK 
Hammarby IF-Åby Tjureda IF 
Edsbyns IF-Broberg/Söderhamn IF 
IFK Vänersborg-Sandvikens AIK
Västerås SK-IK Sirius
Bollnäs GIF-AIK

2019-11-02
Villa Lidköping BK-Vetlanda BK

2019-11-03
IK Sirius-ÅbyTjureda IF 

2019-11-05
Broberg/Söderhamn IF-Västerås SK
IFK Vänersborg-Bollnäs GIF

2019-11-06
Vetlanda BK-IFK Motala
Villa Lidköping BK-Hammarby IF
Sandvikens AIK-Edsbyns IF
ÅbyTjureda IF-Frillesås BK
AIK-IK Sirius

2019-11-07
Västerås SK-IFK Vänersborg

2019-11-08
Edsbyns IF-Villa Lidköping BK
Bollnäs GIF-ÅbyTjureda IF
IK Sirius-Broberg/Söderhamn IF
AIK-Vetlanda BK

2019-11-09
IFK Motala-Sandvikens AIK
Frillesås BK-Hammarby IF

2019-11-10
Broberg/Söderhamn-ÅbyTjureda IF 

2019-11-12
Sandvikens AIK-Frillesås BK

2019-11-13
Hammarby IF-Edsbyns IF
ÅbyTjureda IF-IFK Motala
Broberg/Söderhamn IF-AIK
IFK Vänersborg-IK Sirius
Villa Lidköping BK-Bollnäs GIF
Vetlanda BK-Västerås SK

2019-11-15
Frillesås BK-Villa Lidköping BK
Västerås SK-Hammarby IF
AIK-IFK Vänersborg
Bollnäs GIF-Vetlanda BK

2019-11-16
IK Sirius-Sandvikens AIK
IFK Motala-Edsbyns IF 

2019-11-19
Frillesås BK-Broberg/Söderhamn IF

2019-11-20
Villa Lidköping BK-IFK Motala
Hammarby IF-Bollnäs GIF
Sandvikens AIK-AIK
ÅbyTjureda IF-IFK Vänersborg
Edsbyns IF-Västerås SK
Vetlanda BK-IK Sirius

2019-11-22
IFK Motala-Hammarby IF
AIK-Edsbyns IF
Bollnäs GIF-Frillesås BK
Västerås SK-Sandvikens AIK
Broberg/Söderhamn IF-Vetlanda BK

2019-11-23
IFK Vänersborg-Villa Lidköping BK

2019-11-24
Sandvikens AIK-Vetlanda BK 

2019-11-26
IFK Motala-Bollnäs GIF
Villa Lidköping BK-Västerås SK

2019-11-27
Hammarby IF-Broberg/Söderhamn IF
ÅbyTjureda IF-AIK
Frillesås BK-IK Sirius
Edsbyns IF-IFK Vänersborg

2019-11-28
Västerås SK-IFK Motala

2019-11-29
AIK-Villa Lidköping BK
Bollnäs GIF-Edsbyns IF
IFK Vänersborg-Frillesås BK
IK Sirius-Hammarby IF
Broberg/Söderhamn-Sandvikens AIK
Vetlanda BK-ÅbyTjureda IF 

2019-12-03
ÅbyTjureda IF-Sandvikens AIK
Edsbyns IF-Vetlanda BK
IFK Motala-Broberg/Söderhamn IF
Hammarby IF-IFK Vänersborg

2019-12-04
Frillesås BK-AIK
Villa Lidköping BK-IK Sirius
Bollnäs GIF-Västerås SK

2019-12-05
IFK Vänersborg-IFK Motala

2019-12-06
Sandvikens AIK-Villa Lidköping BK
AIK-Hammarby IF
Broberg/Söderhamn IF-Bollnäs GIF

2019-12-07
Vetlanda BK-Frillesås BK

2019-12-08
IK Sirius-Edsbyns IF
Västerås SK-ÅbyTjureda IF 

2019-12-10
Edsbyns IF-AIK
Frillesås BK-Sandvikens AIK

2019-12-11
Motala-Vetlanda BK
Villa Lidköping-Broberg/Söderhamn
Hammarby IF-Västerås SK
ÅbyTjureda IF-IK Sirius
Bollnäs GIF-IFK Vänersborg

2019-12-13
Hammarby IF-Vetlanda BK
IK Sirius-IFK Motala
Sandvikens AIK-Bollnäs GIF
AIK-ÅbyTjureda IF
Västerås SK-Villa Lidköping BK

2019-12-14
Broberg/Söderhamn IF-Frillesås BK
IFK Vänersborg-Edsbyns IF 

2019-12-26
ÅbyTjureda IF-Vetlanda BK
Frillesås BK-IFK Vänersborg
Sandvikens AIK-Broberg/Söderhamn 
Edsbyns IF-Bollnäs GIF
IFK Motala-Västerås SK
Hammarby IF-IK Sirius
Villa Lidköping BK-AIK

2019-12-28
IK Sirius-Villa Lidköping BK
Edsbyns IF-Hammarby IF
Västerås SK-Frillesås BK
AIK-IFK Motala
Bollnäs GIF-Broberg/Söderhamn IF
Vetlanda BK-Sandvikens AIK
IFK Vänersborg-ÅbyTjureda IF 

2020-01-03
Villa Lidköping BK-Edsbyns IF
Hammarby IF-AIK
IFK Motala-IFK Vänersborg
Sandvikens AIK-Västerås SK
ÅbyTjureda IF-Bollnäs GIF
Broberg/Söderhamn IF-IK Sirius
Frillesås BK-Vetlanda BK 

2020-01-06
IK Sirius-Frillesås BK
Tjureda IF-Västerås SK
Edsbyns IF-IFK MotalaMån 
Vetlanda BK-Broberg/Söderhamn IF
IFK Vänersborg-Hammarby IF
AIK-Sandvikens AIK
Bollnäs GIF-Villa Lidköping BK

2020-01-08
ÅbyTjureda IF-Broberg/Söderhamn

2020-01-09
Västerås SK-Bollnäs GIFFre 
Sandvikens AIK-IK Sirius

2020-01-10
Vetlanda BK-AIK

2020-01-11
Hammarby IF-IFK Motala
Frillesås BK-ÅbyTjureda IF
Broberg/Söderhamn IF-Edsbyns IF
Villa Lidköping BK-IFK Vänersborg 

2020-01-14
Edsbyns IF-Sandvikens AIK

2020-01-15
Motala-Villa Lidköping BKOns 
AIK-Frillesås BK
Bollnäs GIF-Hammarby IF
IK Sirius-Vetlanda BK
IFK Vänersborg-Västerås SK

2020-01-17
Vetlanda BK-Hammarby IF
Bollnäs GIF-Sandvikens AIK
IFK Vänersborg-Broberg/Söderhamn 
Västerås SK-AIK

2020-01-18
Edsbyns IF-Frillesås BK
IFK Motala-IK Sirius
Villa Lidköping BK-ÅbyTjureda IF 

2020-01-29
Sandvikens AIK-Hammarby IF
ÅbyTjureda IF-Edsbyns IF
Broberg/Söderhamn-Villa Lidköping
Frillesås BK-Västerås SK
IK Sirius-Bollnäs GIF
Vetlanda BK-IFK Vänersborg

2020-01-31
Frillesås BK-IFK Motala
Sandvikens AIK-ÅbyTjureda IF
Hammarby IF-Villa Lidköping BK
IK Sirius-AIK
Broberg/Söderhamn-IFK Vänersborg
Vetlanda BK-Bollnäs GIF

2020-02-02
AIK-Broberg/Söderhamn IF
Västerås SK-Edsbyns IF 

2020-02-04
Edsbyns IF-IK Sirius
Västerås SK-Vetlanda BK

2020-02-05
Hammarby IF-Sandvikens AIK
Villa Lidköping BK-Frillesås BK
IFK Motala-ÅbyTjureda IF
IFK Vänersborg-AIK

2020-02-07
Vetlanda BK-Villa Lidköping BK
ÅbyTjureda IF-Hammarby IF
Broberg/Söderhamn IF-IFK Motala
Sandvikens AIK-IFK Vänersborg
AIK-Bollnäs GIF

2020-02-08
IK Sirius-Västerås SK
Frillesås BK-Edsbyns IF

2020-02-09
Bollnäs GIF-IFK Motala 

2020-02-14
Hammarby IF-Frillesås BK
IFK Motala-AIK
Villa Lidköping BK-Sandvikens AIK
Edsbyns IF-ÅbyTjureda IF
Bollnäs GIF-IK Sirius
Västerås SK-Broberg/Söderhamn IF
IFK Vänersborg-Vetlanda BK

2020-02-16
Vetlanda BK-Edsbyns IF
Broberg/Söderhamn IF-Hammarby IF
Sandvikens AIK-IFK Motala
Frillesås BK-Bollnäs GIF
ÅbyTjureda IF-Villa Lidköping BK
IK Sirius-IFK Vänersborg
AIK-Västerås SKPowered by FX

Telefon 073 - 593 32 75

Samtliga matcher
Elitserien 2019/2020
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-Vi har dragit in 4 miljoner till Bollnäs Bandyn och  
delat ut närma 200 stipendier.

Auktionisten och Bollnäsprofilen Peter Eriksson är inne på 
16:e året som ordförande i gamla Giffare och han berättar 
att det började som en förening för dom som represente-
rat Bollnäs Gif som spelare eller ledare. Nu är föreningen 
öppen för alla som älskar bandyn och fotbollen i Bollnäs.

Redan från början delade föreningen ut stipendier till 
Bollnäs GIFs lovande talanger. Nu är det till Bollnäsbandy 
och fotbollen.

Men framför allt är det en social förening med olika ak-
tiviteter, träffar och bussresor i landskapet för medlem-
marna. Man hedrar också medlemmarna vid begravningar 
och närvarar med BGIF’s stora fana. Medlemmarna träffar 
också seniorklubbarna i Edsbyns och Broberg.

Det är också viktigt för föreningen att dokumentera 
Bollnäs GIF:s historia och arkivansvarige Arne Arousell gör 
ett jättejobb med att leta historiska texter och bilder men 
han dokumenterar också allt som skrivs om klubben nu 
säsong för säsong.

Det är stadsloppskommittén och Gamla Giffare som 
ansvarar för och genomför stadsloppet i centrala Bollnäs 
och det har man gjort i 15 år och sammanlagt har loppet 
dragit in 4 miljoner till Bollnäs Bandyn under dessa år. 

Sponsorer och andra får satsa pengar på valfri löpare och 
betalar en summa för varje varv som löparen klarar av.

Föreningen har delat ut mängder av stipendier genom 
åren och i somras fick fyra lovande ungdomar inom ban-
dyn och fotbollen ta emot stipendier och pengar.

Föreningen har också överlämnat 10 000 vardera till 
bandyn och fotbollen. 

Peter är väldigt glad att så många ungdomar nu tagit 
steget upp i A-lagstruppen och hoppas att man nu tar 
hand om de unga spelarna.

Både kropp och psyke måste tränas och vårdas. 
Känslorna i ett omklädningsrum kan vara svall-
vågshöga och det gäller att ge de yngre stöd 
så att de inte kraschar psykiskt.

Peter tror det blir minst kvartsfinalspel 
och hoppas att Bollnäsborna har rimliga 
krav på laget.

Vill man bli medlem kostar det 200 kr per 
år och man ringer Peter Eriksson för mer 
information på: 070-611 93 36  

Föreningen Gamla Giffare  
- 49 år och 4 miljoner

Stationsgatan 14, Kilafors
Telefon: 010-7475130

Öppettider:
Mån–Lör 8–20, Sön 10–20

VÄLKOMMEN 
TILL COOP 
KILAFORS.

Dagens 11.00-14.00

Öppet: 
mån-lör 11.00-21.00

sön 12.00-21.00

Á la Carte + Dagens/Husmanskost
Fullständiga rättigheter

Tel: 0278-65 00 00

ATG - TIPS - ODDS - LOTTER



93

Vi är alla återVINNARE när vi sorterar våra 
matrester i den bruna påsen från BORAB.

0278-255 22 info@borab.se www.borab.se

Bra Skräp! 
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Telefon 070 - 308 62 25
 070 - 685 30 11

malare@bothelius.se
www.botheliusmåleri.se

fonus.se

Älggatan 10, Bollnäs | 0278-174 20

Vita Arkivet
- ett vägledande dokument för dina närstående

Välkommen in till Christina Nybacke,  
hon bjuder på kaffe och kaka  
när du hämtar Vita Arkivet.

Välkommen till den glada mataffären i Kilafors!  •  0278-65 00 05

KILAFORS

Festplankor och
smörgåstårtor

Beställ hos oss!

Nybryggt kaffe
Ekologiskt!

10:-
/st

Välkommen in önskar Andreas 
med sina fantastiska medarbetare! 

Öppet alla dagar 
8-21



#71
Kasper Milerud
-Jag är absolut inte nöjd med hur förra säsongen slutade. 
Jag satsar verkligen på denna säsong och har tränat hårt 
och jag hoppas att jag kan bidra mer till laget och ta på mig 
en större roll i vinter.

Utveckling
Kasper Milerud har analyserat förra säsongen och första året i 
laget och känner sig både fysiskt och psykiskt på en helt annan 
nivå i år. Han trivs med laget och stan. Kasper talar också om 
ödmjukheten inför den egna utvecklingen och lagets och den 
steg för steg satsning som klubben startat och fortsätter med. 
Han tycker att grundserien var bra och många bra matcher så 
kunnande och kvalitén finns i laget som nu förstärkts ytterliga-
re så ett mål på minst semifinal känns inte orealistiskt , säger 
Kasper. -Jag lärde mig enormt mycket förra året trots skador 
och räknar med att laget och jag själv tar ytterligare steg mot 
bandytoppen. Vi har en plan med flera steg och årets förstärk-
ningar med Daniel Mossberg och Christoffer Fagerström känns 
perfekt.

Vill bli en bättre spelare
Kasper vill som sagt bidra mer till laget och spelet och berättar 
att han själv blir bättre av att spela med riktigt bra medspelare. 
Och så blir det ju i vinter. - Jag kommer göra allt för att ge mer, 
mycket mer, än förra året Jag ser verkligen fram mot att få spe-
la med Christoffer och Mossan. Jag vill bli en bättre spelare och 
det blir man med erfarna kollegor och jag har ju spelat med 
Christoffer tidigare – och det gick ju bra, ler Kasper

Kasper debuterade i Hammarbys A-lag endast 15 år gammal 
och det rekordet står sig fortfarande och han har spelat i Tellus 
och SAIK och gör nu alltså andra året i Bollnäs.
-Vi borde vara i topp 4 denna säsong med ett lag fullt av erfar-
na spelar och hungriga unga och med Svenne Olsson som nu 
kan koncentrera sig helt på Bollnäsbandyn. Jag gillar Svennes 
ledar- och spelstil.

En ny hall
Kasper ser en ny hall som ytterligare ett steg i att nå toppen 
– men framförallt att få bredden med barn och ungdomar i 
hallen. För klubbens olika lag betyder det att man kan träna 
oavsett väder och det kommer att öka kvalitén och Bollnäsfan-
sen har höga krav. Det har också publiken som ju får en helt 
annan upplevelse av bandy inomhus i en hall. -Charmigt och 
bekvämt för publiken och oerhörd stämning och utan en hall 
kommer vi att ha väldigt svårt att ta ett SM-Guld. Lagen med 
hall ligger alltid före.

Försäsongen har varit bra och roligt med bland annat Ryss-
landsresan som blev en stor upplevelse –inte minst för oss 
unga (se ryssdagboken på sid. 56-57)

-Det ska bli tokroligt att få möta AIK i hemmapremiären och 
som jag har längtat!
Kasper har rekordtränat inför säsongen och på lediga stunder 
under sommaren har han också släpat på klubbor. Kasper Mi-
lerud har handikapp 9 i Golf.



BYGGA.GRÄVA. FIXA . BORRA. SKRUVA

NÄR DU BEHÖVER BYGGMASKINER 
PÅ JOBBET ELLER HEMMA. 
VI HAR ALLT DU BEHÖVER 

HYRA OCH LITE TILL!

Ring oss när du behöver…

Välkommen in till oss på en fika och titta på vår nya depå & maskinpark. 
Vi finns på Norra Kilaforsvägen 8 i Bollnäs.

Patrik Malmberg Joel Eriksson

SPIKA.KLÄTTRA. SÅGA. SPRÄNGA. LAGA



    Matcher Mål Assist Poäng  

1 Christoffer Edlund SAIK 26 61 7 68

2 Joakim Andersson Villa 26 50 16 66

3 Christoffer Fagerström Hammarby 26 44 9 53

4 David Karlsson (K) Villa 25 41 5 46

5 Jocke Hedqvist (K) Vänersborg 25 37 4 41

6 Patrik Nilsson Bollnäs 22 37 2 39

7 Jonas Edling (K) Edsbyn 25 29 2 31

8 Oscar Wikblad Edsbyn 26 28 5 33

9 Christian Mickelsson Bollnäs 26 27 4 31

10 Jesper Jonsson Hammarby 26 26 20 46

Spelarstatistik

  Matcher Medel

1 Villa Lidköping BK 13 3193

2 Hammarby IF 13 2062

3 Bollnäs GIF 13 1862

4 Västerås SK/BK 13 1553

5 IFK Vänersborg 13 1412

6 Edsbyns IF 13 1348

7 Sandvikens AIK/BK 13 1139

8 Vetlanda BK 13 977

9 IK Sirius 13 943

10 Broberg/Söderhamn 13 858

11 Frillesås BK 13 790

12 IFK Motala 13 691

13 IK Tellus 13 625

14 Falu BS Bandy 13 417

  Totalmedel:   1276

  Totalsumman:   232 303

 Lag Straffar Hörnor Mål Spelmål Hörnmål Frislagsmål Straffmål Självmål

1 Bollnäs GIF 6 220 113 80 27 2 4 0 

2 Broberg/Söderhamn 8 213 80 54 21 2 3 0 

3 Edsbyns IF 14 251 139 84 43 3 9 0 

4 Falu BS Bandy 7 150 76 53 16 2 4 1 

5 Frillesås BK 12 194 68 45 12 2 9 0 

6 Hammarby IF 9 228 125 96 25 0 4 0 

7 IFK Motala 11 212 79 54 22 0 3 0 

8 IFK Vänersborg 13 221 124 85 25 3 11 0 

9 IK Sirius 10 188 105 76 23 0 6 0 

10 IK Tellus 6 141 51 41 7 1 2 0 

11 Sandvikens AIK/BK 11 223 148 115 24 1 8 0 

12 Vetlanda BK 6 200 113 85 23 1 4 0 

13 Villa Lidköping BK 11 258 174 128 31 2 11 2 

14 Västerås SK/BK 17 270 153 108 32 0 12 1 
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 Lag Utv. min

1 Villa Lidköping BK 280

2 Bollnäs GIF 355

3 Edsbyns IF 355

4 Frillesås BK 365

5 Sandvikens AIK/BK 395

6 Västerås SK/BK 490

7 Falu BS Bandy 510

8 IK Sirius 525

9 Vetlanda BK 535

10 Broberg/Söderhamn 635

11 IFK Motala 645

12 Hammarby IF 645

13 IFK Vänersborg 665

14 IK Tellus 710

Publikligan

Målstatistik

Säsongen 
2018/2019



Webshopen
Besök vår webshop: bollnasbandyshop.se/

249 kr 35 kr99 kr

129 kr 199 kr

199 krFrån 499 kr
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Kona: Förbrukning 5-8.2 l/100km (WLTP), 
4.1-7 l/100km (NEDC), CO2 108-158 g/km 
(WLTP). Tucson: Förbrukning 5.7-8.9 l/100km 
(WLTP), 4.8-7.8 l/100km (NEDC), CO2 
125-178 g/km (WLTP). Bilarna på bilden 
visas med extrautrustning. Pris exkl. 
ev. metalliclack. Vi reserverar oss 
för prisändringar och ev. tryckfel.

Nordic Edition
Byggd för alla oss här uppe

Du sitter i din bil. Kanske har du familjen med dig ... Utanför regnar det, vindrutetorkarna 
går fram och tillbaka och hösten tar över efter sommaren: färgerna ändrar stämningen, 
mörkret kommer tidigare och tidigare och dofterna är plötsligt helt annorlunda. Ja, fortsätt 
själv. Så är det att köra bil här uppe i Norden. Vi har alla upplevelser från bilresor där bilen 
och årstiden skapar speciella stämningar eller väcker unika minnen. 

Dessa stämningar har vi samlat i ett antal podcasts med titeln ”Historier från Norden”. 
Provlyssna på hyundai.se.

Vill du göra upplevelsen komplett? Kom in till din Hyundai-återförsäljare. Här kan du prova 
en av våra Nordic Edition-modeller och lyssna på ”Historier från Norden” på samma gång.

NYHET

Inkl. Apple CarPlay™, 
uppvärmd ratt och 
framsäte, backsensor 
och mycket annat

KONA Nordic Edition Tucson Nordic Edition

Öppettider 
Mån-tors: 08.00 – 18.00
Fre:  08.00 – 17.00       
Lör:      11.00 – 14.00

Hyundai Bollnäs  
Renshammarvägen 14, 821 50 Bollnäs 
Tlf. 0278 - 185 00, www.bollnasbilaffar.se

Bollnäs 
Bilaffär AB


