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ETT STORT TACK TILL 
ALLA ER FANTASTISKA 

SPONSORER!
En märklig säsong är över… Rent sportsligt gick det inte 
enligt plan och det finns flera orsaker till det, som vi nu 
måste se över och åtgärda. 

Ekonomiskt går föreningen framåt och vi har ett prog-
nostiserat resultat på ca en miljon i år och vi har därmed 
lyckats få vår elitlicens beviljad för kommande säsong!

Tack vare er omtanke och generositet för vår fina 
förening, swishkampanjer, lotterier och fiktiva biljetter, 
så har ni alla bidragit till vårt resultat i år, och det är vi 
oändligt tacksamma för. 

Styrelsen tar inte semester och har inte legat på latsidan, 
fast alla matcharrangemang blivit inställda denna säsong. 
Vi arbetar utifrån en mycket ansträngd budget, som 
kommer följa med oss in även i nästa säsong och parallellt 
med detta gör vi en total omstart där vi ser över hela 
organisationen, alla roller inom föreningen, befattnings-
beskrivningar och egna arrangemang med målet att bli en 
seriös, trygg arbetsgivare, samarbetspartner och förening 
där ungdomsverksamheten ska satsats på och utvecklas 
så att Morgondagens Giffare fostras i vår fina förening.

Våra värdegrunder Respekt, Gemenskap och Glädje 
ska dominera allt vi gör och prägla vårt varumärke.

Vi tackar allra ödmjukast för ert stöd denna säsong 
och ser med spänning fram emot kommande, och hoppas 
på att ni vill vara med oss på vår spännande och utmanade 
resa mot framtiden i en arena och minst 125 år till… 
Ha en magisk sommar!

Sofia Nordell
ORDFÖRANDE, BOLLNÄS BANDY

TACK FÖR

2020/21

“Bollnäs Bandyns betydelse för orten är enorm och som  
spelare är det otroligt häftigt att få vara en del av det.  
Intresset som finns här är väldigt stort och på väldigt  
många ställen är bandyn mycket mer än bara idrott.  

Det är samtalsämne i vardagen, kultur och tradition som  
väcker känslor hos många. Det är unikt att en sport som  
inte är den största berör så många i en stad som Bollnäs. 
Vi är otroligt tacksamma att vi har sponsorer som ställer 

upp och stöttar föreningen år efter år och ger Bollnäs Bandy 
förutsättningar att växa, bli starkare och mer framgångsrikt. 

Utan era insatser skulle det vara omöjligt att lyckas.  
Stort tack!
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“ Stort tack till alla som stödjer och är en del av bandyn i Bollnäs. 
Det betyder allt för att föreningen ska leva vidare. 

Efter alla års väntan är bandyhallen snart på plats, vilket kommer  
betyda en växande miljö för alla barn och ungdomar. Med hallen kommer  

vårt seniorlag att kunna tävla på samma villkor som andra elitserielag,  
vilket gör att vi kan bygga mot toppen på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Bollnäs Bandy är stor del av samhället i Bollnäs, och ni gör det möjligt.  
Så återigen, stort tack alla för att ni låter föreningen leva vidare!”

JESPER LARSSON, HERRLAGET



VERKSAMHET

VÅR

DET HÄR GÖR  
VI MED ERT STÖD
Vi samlar 225 aktiva spelare i föreningen  

där vi årligen genomför cirka 1000 
träningstillfällen under en normal säsong.  
Vi har en bred bas av lojala medlemmar, 

supportrar, funktionärer, ledare och  
partners som möjliggör vår verksamhet.  

Vi längtar nu väldigt mycket efter att  
återigen kunna få ses och mötas och skapa  

nya härliga minnen och upplevelser  
tillsammans på Sävstaås!  

4 5

Höstlovslägret

KLUBB  
& ARENA

678 medlemmar  
i klubben.

1 000  
träningstillfällen  

per år. 

13 hemmamatcher  
denna säsong  

(en normal säsong 100).

AKTIVA 
UTÖVARE

225 aktiva spelare  
totalt i klubben.

40 aktiva seniorer. 

155 barn och ungdomar.

30 knattar.

8 ungdomslag. 

16 tillfällen per säsong 
arrangeras Skridskokul. 

PARTNERS 
& NÄTVERK

200 partners.

Regelbundna  
nätverksträffar  

under säsongen.

SOCIAL 
VERKSAMHET

Skridskokul engagerar  
30 deltagare varje vecka  
under bandysäsongen. 

Vi genomför ett Höstlovsläger 
med 60 deltagare varje år.

Vi kan i Bollnäs erbjuda  
ett bandygymnasium  

för 13 elever.
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Vi har under säsongen haft fokus på olika fiktiva 
biljetter (Tillsammans hemifrån) och digitala 
kampanjer och lotterier med utlottning av fina 
priser. Därtill har partners, privatpersoner och 
supporters till klubben engagerat sig på ett helt 
fantastiskt sätt och visat vilket otroligt engage-
mang som finns till Bollnäs Bandy. 

TILLSAMMANS FÖR  
BOLLNÄS BANDY 

Initiativet ”Tillsammans för Bollnäs Bandy” bestod 
av en Facebook-kampanj och startades under 
våren 2020. Under säsongen har kampanjen 

bidragit med drygt 1,5 miljoner kronor och nått 
långt över målet som var satt till 1 miljon kronor. 
Ett helt fantastiskt resultat som visar vilket enormt 
engagemang och hjärta som finns till klubben.

GRATISMATCH TILL FÖRMÅN  
FÖR UNGDOMSBANDYN 

Vid vår årliga gratismatch gick våra partners in och 
stöttade Morgondagens Giffare, där alla pengar 
går oavkortat till ungdomslagen. 

Tillsammans nådde vi nästan upp till 300 
000 kr, vilket gör en betydande skillnad för våra 
ungdomar i klubben.  

EN SPECIELL SÄSONG
Under denna mycket speciella säsong har vi i Bollnäs Bandy 
bidragit på vårt sätt till att skapa engagemang och mening 

för människor i vår närhet och omgivning. 

AKTIVITETER

2020/21

VÅR HISTORIA
Vi är stolta över vår historia och tacksamma för alla de  

insatser som gjorts för att forma vår klubb till den vi är idag.  
I vår moderna historia ser vi några händelser som varit särskilt 

betydelsefulla för oss i att bygga Bollnäs Bandy starkt.

1895
Föreningen Bollnäs GIF bildas. Vi är därmed en av landets  

äldsta idrottsföreningar och firade under året 126 år. 

1950-TALET
Under detta årtionde nådde vi stora framgångar på bandy-
planen och vann SM-Guld för herrar både 1951 och 1956.  

2019
Vi vinner detta år World Cup och kan titulera oss världens 

bästa klubblag för herrar.

2021 
Denna säsong har vi etablerat ett damlag i klubben,  

vilket vi är enormt stolta och glada för. 

Andreas Sonefors 
lämnar över en check 

på en miljon kronor

HISTORISKA

MILSTOLPAR

“ Att få spela bandy är min  
 livsglädje och motivation,  

att få dela det med andra och att få 
hjälpa till att driva föreningen framåt 
är för mig stort. Utan sponsorer hade 
det aldrig varit möjligt att göra det 
vi gör och jag är otroligt tacksam 
för de sponsorer som är med i både 
med- och motgång, det är tack vare 
våra sponsorer som föreningen kan 
fortsätta växa på alla sätt och vis 
och jag kan få fortsätta med min 
livsglädje och motivation.
EMILIA INGEROTH 
LAGKAPTEN, DAMLAGET
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RESPEKT, GLÄDJE, 
GEMENSKAP

Tack vare er som partner och ert stöd kan vi bidra med samhällsnytta. 
Våra samhällsengagemang består av olika aktiviteter som Skridskokul  
och Höstlovsläger till olika välgörenhetsprojekt och samhällsinsatser.  

Vi har en tydlig värdegrund som vi är trygga med.  
Respekt, Glädje och Gemenskap är de värdeord som ska genomsyra allt vi 
gör i Bollnäs Bandy. Vi jobbar numera från grunden och satsar långsiktigt.  

Tillsammans med er som partner ser till att ta vårt ansvar för ett  
mer inkluderande och aktivt samhälle. Vi gör det tillsammans!

SAMHÄLLS-

ENGAGEMANG

UNGDOMSVERKSAMHET
Vi har åtta ungdomslag i vår verksamhet där vi 
samlar 155 barn och ungdomar och bidrar till 
en fostrande och utvecklande fritidsaktivitet för 
alla dessa. Vi utgår naturligtvis från vår värde-
grund med respekt, glädje och gemenskap i allt  
som vi gör. 

En normal säsong arrangerar vi Skridsko-
kul vid 16 tillfällen. Idag har vi 30 deltagande 
knattar vid våra aktiviteter som lär sig åka skrid-
skor i tidig ålder. Vi kommer arbeta målmed-
vetet med att inom några år kunna vara ännu 
fler deltagare.

Vi har ett Höstlovsläger som löper från 
söndag till torsdag varje år med plats för 60 
deltagare. Detta läger har varit ett dragplåster i 
samband med att World Cup arrangeras. Många 
föräldrar är engagerade och besökare lockas till 

Bollnäs där flertalet också förlägger sin semester 
och övernattar vid campingen. 
Vårt bandygymnasium i Bollnäs har 13 platser 
och är en viktig del för att utbilda framtidens 
bandyspelare i våra två representationslag. 

VÄLGÖRENHET
Vi genomför olika välgörenhetsaktiviteter.  
Under fjolåret samlade vi in pengar till förmån 
för Barncancerfonden då vi genomförde vår 
Nalle-match. 45 000 kronor gick till organisa-
tionen och ett större antal nallar delades ut till 
Bollnäs sjukhus. 

Ett projekt där vi som klubb samlar in pengar 
till en skola i Massajområdet i Kenya har sedan 
tidigare år initierats. Under åren har vi samlat 
in pengar bland annat till internatboende för 
tjejerna på skolan. Skolans färger och elevernas 
skoluniformer är samma som vår klubbs färger. 

Orangeblå  
match i Kenya
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TILLSAMMANS 
STÄRKER VI 

SPONSORNYTTAN
Vi vill tillsammans med er sponsorer se till att ha en livskraftig 
och attraktiv ort. Samtidigt bidrar vi till bland annat folkhälsa, 
stärkt samhörighet och en värdefull underhållningsfaktor 
genom vår bandyverksamhet. Allt detta möjliggörs genom er 
200 fantastiska sponsorer. 

Som mervärde och motprestation till er som företag 
arbetar vi med att kunna stärka er affärsnytta och samhälls-
nytta. Ett sätt är att synliggöra er genom våra fysiska och 
digitala kanaler. Bland annat huserar vi med videoreportage i 
er vardag och er miljö.

Ett annat sätt att göra detta sker genom våra nätverk-
sträffar i Bollnäs Elit. Detta år har vi kunnat genomföra tre 
träffar totalt. Nu blickar vi framåt och hoppas att dessa 
träffar och våra gemensamma möten kan bli betydligt fler 
under kommande säsong. 

PERSPEKTIV
SPONSORERNAS

“ Dina Försäkringar Mitt  
 är stolt sponsor till Bollnäs  

Bandy eftersom föreningen bidrar  
till samhällsnyttan genom att  
arbeta för barn och ungdomar,  
integration och jämställdhet.  
Idrott ger bättre fysik och psykisk  
hälsa och Bollnäs Bandy ger barn  
och ungdomar möjlighet att idrotta. 
KRISTER ÄNGALID 
VD DINA FÖRSÄKRINGAR MITT

“ När vi sponsrar Bollnäs Bandy  
 vill vi få ut vårt varumärke och 

vara med och påverka lokalsamhället. 
Och vi vill vara möjliggörare och 
förknippas med en sund förening. 
Föreningslivet är mycket viktigt för 
orten – och den behöver all stöttning 
den kan få. Tillbaka får våra hyresgäster 
och andra supporters förstklassig 
underhållning i de bandymatcher  
som spelas på ”Åsen”. 
LARS ÅSBERG 
VD BOLLNÄS BOSTÄDER. 
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EGNA  
KANALER

Vårt nyhetsbrev går ut  
till medlemmar i nätverket 

Bollnäs Elit.

Vår hemsida med bland  
annat uppskattade videoklipp 

och reportage.

SOCIALA 
MEDIER

Vi skapar ett stort engagemang 
digitalt genom våra olika sociala 
medier-konton, där vi når ut till 
en stadigt växande skara följare.

9 521 följare på Facebook. 

6 146 följare på Instagram.

2 278 följare på Twitter.

Facebook-gruppen  
”Tillsammans för Bollnäs bandy”  

har på kort tid skapat  
drygt 2 000 medlemmar.

ÖVRIGA 
KANALER

Vi engagerar många och skapar 
ett stort lokalt intresse i media. 

Bland annat bevakar Hela 
Hälsingland oss såväl under 

säsong som under silly season. 

Vi skapar ett nationellt intresse 
bland annat genom Aftonbladet 

och Sportbladet Play och 
genom artiklar i Bandypuls, där 
vi veckovis bevakas vid minst  
två tillfällen. Vi har under året 
även haft reportage och inslag  
i såväl lokalradio som i SVT.

MARKNADS-

KANALER

NI SYNS TILLSAMMANS 
MED BOLLNÄS BANDY

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra marknadskanaler.  
Vi i Bollnäs Bandy synliggör vårt varumärke såväl analogt  

som digitalt och som partner kan ni kommunicera  
med vår målgrupp på en rad olika sätt.  



Bandysäsongen 2020/21 har inte varit någon 
annan lik med ekande tomma läktare, åtgärder 
för att minimera smittspridning och ekonomiska 
utmaningar för samtliga inblandade parter, men 
hur gick det egentligen att genomföra Elitserien 
Herr och Dam rent praktiskt och sportsligt? Ja, 
svaret tycks onekligen vara ”relativt bra” med 
tanke på förutsättningarna.

Uppskjutna matcher
Totalt tvingades 24 matcher skjutas upp i 
Elitserien Herr på grund av covidskäl, varav två i 
slutspelet, och för damerna blev det tillslut blott 
tre matcher som fi ck fl yttas, varav två i slutspelet. 
Samtliga matcher kunde spelas tillslut och ingen 
match tvingades avgöras på walkover. Detta till 
mångt och mycket tack vare en god dialog mellan 
klubbar, liga och förbund.

– Klubbarna har överlag hanterat alla direktiv, 
restriktioner och rekommendationer på ett 
utmärkt vis och det har dessutom gjorts ett 
jättejobb av Svenska Bandyförbundets covid-
grupp. Jag har egentligen bara behövt vara 
inblandad i de här bitarna när dialogen inte har 
fungerat, så på det sättet har jag haft en väldigt 
lugn vinter, säger Per Selin, ligachef för Föreningen 
Svensk Elitbandy, med glimten i ögat.

– Det är beundransvärt hur föreningarna har 
klarat av säsongen rent sportsligt. Nu återstår att 
se hur året landar ekonomiskt.

Ja, för även om säsongen bjudit en stor 
sportslig utmaning så har den ekonomiska 
utmaningen hela tiden stått i centrum. Den 30 
april stänger bandyklubbarna sina respektive 
verksamhetsår först efter det kommer någon 
form av facit på exakt hur hårt pandemin har slagit 
mot föreningarnas välmående. 

Under säsongen 2019/20, som var ”normal” 
sånär som på tre slutspelsmatcher i mars 2020, 
omsatte Svensk Elitbandys då 14 föreningar totalt 
175 miljoner kronor. Av dessa var cirka 40 miljoner 
kronor, eller 22 procent, direkt publikrelaterade 
bruttointäkter.

Under den här säsongen har ligaorganisationens 
nu 18 föreningar totalt tilldelats stöd från 
Regeringen och Riksidrottsförbundet för för-
lorade publikintäkter värt drygt sju miljoner 
kronor. Detta är dock bara stöd för kvartal fyra 
2020 och när liknande ansökan görs för kvartal 
ett 2021 senare i vår så kan förhoppningar fi nnas 
om ett jämförbart stöd för den perioden.

Utöver dessa stöd så har merparten av 
klubbarna fått beundransvärd hjälp av sina 
många supportrar och medlemmar med diverse 

kampanjer och insamlingar. Storleken på de 
insamlade beloppen varierar kraftigt här, men klart 
står att engagemanget från landets bandyvänner 
har visat sig grundmurat starkt. Dessutom 
har fl era klubbar i perioder haft stor hjälp av 
permitteringsstöd, främst under försäsongen då 
verksamheten generellt drogs ner på grund av 
rådande restriktioner.

– Vi har en evenemangsstrategi inom ligan 
som vi, av förklarliga skäl, inte har kunnat arbeta 
med den gångna säsongen. Däremot har vi, 
inom ramen för det arbetet, under säsongen 
haft ett utbyte både klubbarna emellan och 
med oss kring olika idéer, kampanjer och andra 
lösningar på de utmaningar vi alla har brottats 
med. Jag tror att vi kommer ha stor nytta av det 
arbetet även i framtiden, när vi har publik på våra 
arenor igen. Vi har hittat många nya vägar framåt, 
framförallt digitalt, och kreativiteten har imponerat, 
säger Per Selin.

Ungdomssidan hårt drabbad
Den kanske hårdast drabbade delen av förenin-
garnas verksamheter under säsongen är dock, 
otvetydigt, bredd- och ungdomssidan. Nationella 
och regionala restriktioner har under perioder 
helt stoppat barn och ungdomar från att träna 

och matchspel har det nästan inte varit tal om 
någonstans under säsongen. 

I det korta perspektivet har det bland annat 
inneburit minskade kostnader för föreningarna, 
men oron över hur barn- och ungdomsbandyn 
ska påverkas och må på sikt tycks överskugga 
det med råge.

– Vi har givetvis haft mycket samtal kring det 
här, men det är svårt att peka på tillförlitlig statistik 
när vi fortfarande är mitt inne i problemet. Varken 
föreningarna, vi eller Svenska Bandyförbundet kan 
riktigt sia om vilka konsekvenser det här får i 
längden, men det är nog tämligen uppenbart för 
alla inom idrotten att vi ser alarmerande tendenser 
att barn tappar motivationen och slutar idrotta, 
säger ligachef Selin och fortsätter:

– Det som dock har gått att se under säsongen 
är att föreningarna har gjort ett fantastiskt fi nt 
arbete med att göra allt de kan för att hålla igång 
ungdomarna på ett så bra sätt som möjligt. Svensk 
bandy generellt ser även en väldigt lovande fortsatt 
tillväxt när det kommer till tjejer och fl ickor som 
börjar spela vår sport. Det kommer ta lång tid att 
få alla svar på de här frågorna och att kunna se 
alla konsekvenser, men här och nu får vi försöka 
fokusera på att lyfta den fi na verksamhet som 
fi nns runtom i våra klubbar idag. .

“Jag tror att vi kommer ha stor nytta av det arbetet 
även i framtiden, när vi har publik på våra arenor igen.

Vi har hittat många nya vägar framåt, framförallt digitalt, 
och kreativiteten har imponerat.

PER SELIN

TEXT: MARTIN GUSTAFSSON 

Svenska mästerskapet i bandy har avgjorts sedan 1907 och är med 
detta en av svensk idrotts mest anrika tävlingar – Bandyfi nalen 2021 

var den 115:e i ordningen! Årets säsong var på många sätt den tuff aste
någonsin och Svensk Elitbandy vill rikta ett stort tack till alla 

klubbar, sponsorer och supportrar som tog den i mål.
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KLUBBFAKTA
Bildades: 1895 

Arena: Sävstaås IP 
Kansli: Frelugavägen 2,  

821 30 Bollnäs

MERITER
Herrlaget: Svenska mästare 1951 

och 1956. SM-fnal även 1943, 
1951, 1956, 2010, 2011 och 2017. 
2020 - nystart av Bollnäs damlag.

KONTAKT
Kontakta oss gärna  

via e-post till  
kansi@bollnasbandy.se eller 
styrelsen@bollnasbandy.se

BOLLNASGIFBANDYBOLLNASBANDY BOLLNASBANDY


