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Jubileumsår – Guldår
Det går inte ens i sina vildaste fantasier tro att Brynäs ska ta SM-Guld samma år som vår anrika förening fyller 

100 år. Därför var det inget som vi hade i tankarna när vi för fyra år sedan påbörjade våra uppdrag i föreningen. 

Därmed inte sagt att det var en slump att vi vann i år. Tvärtom! Det var resultatet av ett tufft och målmedvetet 

arbete som bedrivits i föreningen under ett antal år.

Mycket arbete har gjorts för att få föreningen på rätt kurs igen 

sedan vi var i kvalserien senast. En resa utan mål är en irrfärd. 

Föreningen har därför som styråra det strategiska målet att ligga 

topp fyra i elitserien. Efter det stålbad som följde på kvalserien 

har också strategiska ekonomiska mål lagts fast. Verksamheten 

anpassades till de ekonomiska realiteterna, samtidigt som 

vi vände på alla stenar i jakten på ökade intäkter och bättre 

kostnadseffektivitet.

Satsningen på vår juniorverksamhet har intensifierats, talangerna 

tagits väl om hand, och arbetet utvecklats för att få ihop ett 

sammansvetsat lag av skickliga spelare. Framgångarna lät inte 

heller vänta på sig. Brynäs blev den bästa hockeyföreningen när 

hela verksamheten från ungdoms- till elitlag bedömdes. Samtidigt 

blev också ekonomin i föreningen allt stabilare.

Inför årets säsong satte laget själv upp ett modigt och tydligt mål: 

Guld! Och Tommy Jonsson vågade tala om det för omvärlden. Alla 

vi i föreningen trodde på målet och alla gjorde vad man kunde 

för att laget skulle nå dit.

Därför blev vi inte överraskade när vi vann, utan enbart lyckliga 

och stolta! Lyckliga över att ha nått ett uppsatt mål. Lyckliga över 

att ha ett lag som klarat denna otroliga bedrift. Stolta över att ha 

ledare som matchat fram ungdomar och laget till denna enorma 

prestation. Glada över att ha anställda och funktionärer som kan 

organisera sådana folkfester som vi haft i Läkerol Arena. Och 

otroligt stolta och glada över det stöd som Brynäs IF fått från 

publik och samarbetspartners.

Vi tackar alla för det år som gått, för Guldet och för att så många 

deltagit i vårt 100-års firande.

Samtidigt vill vi framhålla att det är helheten som gör oss till 

Sveriges bästa hockeyförening. Alla våra lag gick som vanligt 

till slutspel. Damerna var på nytt snubblande nära att vinna 

guld, men vann hedervärda silvermedaljer. Totalt hade vi under 

säsongen 37 spelare i olika landslag.

Det är i år också extra tydligt hur sportsliga och ekonomiska 

framgångar går hand i hand. Det blev Guld också i föreningens 

kassakista. Ett resultat på 14 656 tkr är det bästa resultatet i 

klubbens historia. Nio hemmamatcher under slutspelet och 

ersättningar för spelare som går till NHL bidrog i hög grad till 

detta resultat. Även arenabolagets ekonomi har förbättrats 

genom ett resultat på 3 676 tkr.

Stärkta av det gångna året ser vi nu framåt med förnyade 

krafter. Vår anrika 100-åriga förening ska på nytt bli ledande i 

svensk hockey och vi ska göra allt vi kan för att parkera bland 

topp fyra i Sverige. Internationellt spel under hösten i European 

Trophy är ett led i detta arbete. Vår satsning på ungdomar och 

Morgondagens Brynäsare likaså.

Vi hoppas och tror på ett ökat stöd från medlemmar, supportrar 

och samarbetspartners. För vårt lag gav ju bästa möjliga 

100-års present inte bara till föreningen utan också till publik 

och supportrar runt om i landet. Vi fortsätter att minnas vår 

hundraåriga historia, våra legender till hockeyspelare under 

resten av jubileumsåret. I höst hänger vi upp vårt trettonde 

SM-Guld i taket i Läkerol Arena, samtidigt som kampen efter det 

fjortonde startar.

Hans-Göran Karlsson 
Klubbdirektör

Bo Bylund
Ordförande
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Guldet kom hem
Det är som en saga. Det år som Brynäs IF fyller 100 år lyckades laget med bedriften att ta ett efterlängtat SM-

guld. Det var 13 år sedan sist, och en bättre födelsedagspresent kunde inte föreningen få. Säsongen 11/12 var 

säsongen då guldet kom hem till Gävle igen.

Det var på ett läger i Orbaden som laget slutligen bestämde 

sig för att målsättningen under säsongen skulle vara att ta SM-

guld. En målsättning som man då också bestämde sig för att 

tala om offentligt. 

– För oss var det egentligen en lång process, säger Tommy 

Jonsson. Vi hade under våren, i en spelarenkät, och i enskilda 

samtal med spelarna ställt frågan. Vad är det som krävs för att 

vinna SM-guld? Då framkom ett antal faktorer, och vi kunde 

enas om att vi hade alla dem i laget.

– Sedan gällde det för oss att mentalt också se oss som vinnare, 

fortsätter Tommy. Det var viktigt att nöta in i gruppen och i 

varandra för att ge oss den mentala styrkan att vinna, verkligen 

tro på det, och verkligen bestämma sig. När man bestämmer sig 

så måste man också vara beredd på att det har ett pris, och man 

måste vara beredd att betala det priset.

Lägret i Orbaden var upptakten till is-säsongen. Innan dess hade 

också laget en lång försäsong bakom sig med barmarksträning 

som löpning, brottning och styrketräning. Laget hade inför 

säsongen fått några nyförvärv i Johan Holmqvist och Daniel 

Widing som båda återvände hem, samt tre andra nyförvärv; 

Jesper Ollas, Martin Johansson och Mats Lavander. I tränarstaben 

hade Niklas Czarnecki försvunnit, i övrigt så var ledarstaben 

intakt. Ett nytillskott fanns i form av den mentala coachen 

Mattias Seger som sedan var med laget under hela säsongen.

– Det är något som vi eftersträvat under flera år, att få in en 

resurs för den mentala biten, säger Tommy Jonsson. Han har 

jobbat med de spelare i laget som har känt ett behov av att 

få göra det. Precis som en massör eller läkare eller en annan 

ledare som finns runt laget så har han funnits där till hands hela 

säsongen. Det har verkligen varit bra.

Grundserien
I mitten av september inleddes sedan spelet i Elitserien, och 

Brynäs startade starkt. Laget gjorde en bra insats under hela 

grundserien, även om det så klart fanns perioder då man fick 

sämre resultat. Brynäs gick vidare till slutspel, och slutade på en 

fjärde plats i tabellen.

– En annan målsättning vi hade under året var att höja vår lägsta 

nivå, säger Tommy Jonsson. Vi hade också en period under 

säsongen, då vi hade mindre bra resultat. Då var det extra 

viktigt att vi faktiskt behöll tron på det vi hade bestämt, och 

jobbade vidare efter samma plan. På det viset kom vi också ur 

perioderna relativt enkelt. Vi höll en hög lägsta nivå under hela 

säsongen, och var relativt stabila under 55 omgångar i serien.

Under säsongen blev också Brynäs omskrivna som ett lag som 

spelade en offensiv och rolig hockey.
Foto: Tobias Josefsson

Foto: Tobias Josefsson
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– Det var kul att vi fick den uppmärksamheten, och att vi 

uppskattas för den hockey vi vill spela, och spelar, säger Tommy 

Jonsson. Det handlar om att låta spelarna släppa loss, och låta 

dem göra det de är bra på. Naturligtvis inom vissa ramar. Jag 

tror att det är bra att släppa loss spelarnas kreativitet vilket är 

bra för varje spelares individuella utveckling och stimulans. Det 

känns bra att uppskattas för det arbete man lägger ner varje 

dag, och det som man tränar på. Att det i sin tur också ger 

resultat, är till syvende och sist, det som är det viktiga.

Slutspelet
Som kvartsfinalmotståndare fick Brynäs först möta Frölunda. 

Ett Frölunda som också hade en bra säsong bakom sig, och till 

slut hamnade på en femte plats i tabellen.

– Det var en riktig holmgång, med väldigt täta och jämna 

matcher, säger Tommy Jonsson. Det var mycket känslor, och 

mycket slutspelskaraktär på matcherna. Det var en match som 

stack ut, och det var när vi vann med 5-0 nere i Scandinavium. 

Annars var det jämna och tighta matcher. Frölunda hade en 

strategi att gå hårt åt oss, men jag tycker vi löste det på ett bra 

sätt. I den sista matchen så var det starkt av oss att vända ett 

3-1 underläge, vi går upp till 3-3, och vinner i sudden med 4-3. Vi 

vann serien med 4-2 i matcher.

Brynäs gick vidare till semifinal där motståndaren nu hette 

Färjestad. Ett Färjestad som relativt enkelt slagit ut HV 71 ur 

kvartsfinalen.

– Det var en liten annan typ av hockey i matcherna mot Färjestad. 

De var lite mer defensivt inriktade än Frölunda. Det var tuffa och 

jämna matcher, och det är små marginaler som avgör, men vi 

hade bra kontroll, och vi kände att vi var det bättre laget, säger 

Tommy Jonsson. Vi gjorde väldigt bra matcher, framför allt på 

bortaplan. Totalt sett var det väldigt jämna matcher. Vi vann 

matchserien med 4-1 i matcher.

Finalen
För första gången på 13 år var det sedan dags att spela SM-final. 

Finalen spelades mot Skellefteå som också hade haft en mycket 

stark säsong bakom sig. Brynäs och Skellefteå var de två lag som 

spelade den mest offensiva ishockeyn under säsongen, så allt 

talade för en jämn matchserie i ett rasande tempo.

– Vi fick en kanonstart, och gick upp till ledning med 3-0 i 

matcher, och vilka fantastiska hockeymatcher det var. Det var 

matcher i ett oerhört tempo, intensivt, publikfriande och med 

en offensiv hockey från båda lagen. Det ställdes väldigt höga 

krav på spelarna. Den första matchen var vi klart bättre, vi 

började borta och vann med 6-3. Efter det är det väldigt jämnt 

i hela serien. 

Skellefteå gick sedan upp till 3-2 i matcher. Hur tänkte ni då?

– Det var egentligen inget konstigt med tanke på att det var två 

så jämna lag. Det hade varit mer konstigt om vi hade vunnit i 

fyra raka matcher, säger Tommy. Det var också så vi diskuterade 

när vi pratade om det efter matcherna. 

Så kom då finalmatch sex, torsdagen den 19 april, och Brynäs 

hade chans att avgöra på hemmaplan, och bli svenska mästare. 

– I den matchen så tycker jag, framför allt i den andra och tredje 

perioden, att vi spelade fruktansvärt bra. Vi åkte fullständigt 

sönder Skellefteå. Det var en skön känsla att se att vi släppte 

loss inför en helt fantastisk publik. Den fantastiska publiken 

hade vi också under hela slutspelet, och det var underbart.

Sagan blev sann, Brynäs vinner matchen med 2-0 efter mål av 

Jakob Silfverberg och Ryan Gunderson, och Brynäs är svenska 

mästare igen.

– Att få vinna den matchen på hemmaplan med den publiken, 

och att få vinna guldet, det var en helt otroligt fantastisk känsla. 

Vilken prestation av laget! Vi var värdiga vinnare. Det är som en 

saga. Vi gick ut och sa att vi skulle vinna guldet, och vi gör det. 

Dessutom det år som föreningen fyller 100 år. Det är nästan för 

bra för att vara sant.

Brynäs IF avslutar säsongen 12/13 som svenska mästare, och 

med enorma glädjescener i Läkerol Arena från både spelare 

och publik. Två dagar senare hyllas laget av 15 000 personer på 

Stortorget i Gävle. Guldet var hemma igen.

Foto: Tobias Josefsson

Foto: Mats Åstrand

Foto: Mats Åstrand
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Fortsatta framgångar 
för juniorerna
Individuell utveckling, välmående och konkurrens är tre ledord som driver Brynäs IF:s juniorer framåt. Att lära sig 

vinna är lika viktigt som att lära sig förlora och konkurrensen spelarna mellan är en del i deras utveckling.

Det har varit ett framgångsrikt år för Brynäs som förening och 

juniorsatsningen är inte ett undantag. För fjärde året i rad 

hamnade en av SM-medaljerna i föreningen. Föreningens tre 

elitlag tog sig åter igen till slutspel, ett mycket gott resultat för 

Brynäs IF. Med ett brons och en fjärdeplats höjer vi våra händer 

och applåderar Brynäs U16 och J18. 

I år har våra juniorer skördat framgångar på många olika nivåer. 

För fjärde året i rad tog Brynäs J18 hem segern i den prestigefyllda 

FM Mattsson Cup, Oscar Dansk blev vald till turneringens bästa 

målvakt, och Christian Djoos utsedd till turneringens bästa back. 

Även Elias Lindholm och Daniel Ljunggren, båda forwards, kom 

med i turneringens All Star Team.

– Förra året blev vi historiska som det enda lag med tre vinster i 

rad i FM Mattsson Cup. I år utökade vi alltså segersviten till fyra år i 

rad, säger Tomas Thelin.

Brynäs juniorverksamhet befinner sig i ständig utveckling och är 

idag en av de bästa i Sverige. Här finns en verksamhet som hela 

tiden jobbar för att vinna, på olika plan. De huvudsakliga målen 

i Brynäs stavas inte guld och inte heller silver eller medalj. De 

stora målsättningarna för juniorerna är personlig utveckling, 

välmående, landslagsspel och slutligen A-lagsspel. 

Det som tränare, ledare och alla runt omkring lagen dagligen 

jobbar för är ständig utveckling för de unga spelarna. Deras dröm 

är att nå en plats i Brynäs A-lag, och det är viktigt att de får det 

stöd de behöver på sin väg mot drömmen. Ett delmål på vägen är 

att försöka ha en till två spelare i varje årskull som representerar 

Brynäs i de olika pojklandslagen. Men det slutgiltiga målet varje år 

är alltså att en eller två Brynäsjuniorer tar steget upp till A-laget.

I år har Brynäs satsning på de yngre spelarna verkligen lönat sig. 

Föreningen har i år haft 17 spelare aktiva i ungdomslandslagen, 

varav två stycken i det norska landslaget. Detta är en siffra som 

klubbens utvecklingsansvarige, Tomas Thelin är mycket nöjd med.

– Målet är att ha en till två spelare med i landslaget i varje kull och 

vi har tangerat den här kvoten flera år nu. Jobbar man hårt med 

den individuella utvecklingen av spelarna så blir resultatet fina 

framgångar med våra egna lag, men även landslagsplatser för 

spelarna.

Med denna vetskap kan vi fastställa att delmålen i föreningens 

juniorsatsning har uppnåtts och mer därtill. Som en av Sveriges 

bästa juniorsatsningar måste man hela tiden tänka framåt, vad kan 

vi bli bättre på? Tomas Thelin var tillsammans med övriga ledare 

innan säsongen eniga om vad som måste göras för att fortsätta 

prestera på topp.

– Vi måste påminna varandra att vi hela tiden tar allt ett steg längre, 

baserat på vår tidigare träning. Vi vill bli ännu mer professionella 

och mer noggranna för att inte bli slappa och luta oss tillbaka på 

något sätt. Att behålla fokus och fortsätta motivera och framför 

allt inspirera är viktigt för oss, säger Tomas Thelin.

Som ett resultat av hårt arbete och mycket slit har vi i år även sett 

fyra juniorer som i olika mått mätt, varit ombytta och deltagit i både 

träningar och matcher med A-laget. Christian Djoos, Oscar Dansk, 

Elias Lindholm och Emil Molin är de unga talangerna som varit med 

i A-laget och fyllt kvoten av föreningens yngre spelare. Skörden 

av detta är att man inför säsongen 2012/2013 valt att kontraktera 

både Lindholm och Molin. Med det konstaterat har vi alltså uppfyllt 

årets slutgiltiga mål med två spelare som når A-laget.

Tomas Thelin – Utvecklingsansvarig

Foto: Tom Sandstedt
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Talanger utvecklas i 
Brynäs IF
Idag har Brynäs IF en av Sveriges bästa utbildningar för juniorer. Från U16 över hockeygymnasiet till J18 och 

J20 får spelarna en gedigen hockeyutbildning. Nu har man också lagt till det egna talangutvecklingsprojektet, 

Morgondagens Brynäsare, där spelarna som står mellan junior och A-lag får en chans att utvecklas ytterligare på sin 

väg mot A-lagsspel. Ove Molin är anställd som talangutvecklare i projektet, och har precis avslutat sin andra säsong.

– De mest lovande unga killarna i vår juniorverksamhet, som 

förhoppningsvis en dag ska ta klivet upp till A-laget, befinner sig 

någonstans mellan vår juniorverksamhet och elitlaget. Där finns 

jag som en extra tränare till killarna, säger Ove Molin. Jag tränar 

extra med dem, och vi jobbar också mycket med det mentala. Det 

är många frågor som väcks i den här gruppen, och det är mitt 

jobb att finnas till hands för de här killarna, och hjälpa dem på 

vägen mot elitspel.

Morgondagens Brynäsare startade säsongen 10/11, så det här är 

projektets andra säsong. Vilka har ingått i gruppen det här året?

– Det här året har Victor Berglind, Sebastian Wännström och 

Joachim Rohdin ingått i min grupp, säger Ove. De fanns med 

redan första säsongen som vi arbetade med projektet. Simon 

Löf har också varit med lite. Vilka som ingår i gruppen, beror 

på hur mycket spelarna är med A-laget. Några av dem spelar 

kontinuerligt i A-laget, och då vill inte jag lägga mig i så mycket. 

Men, när de får mindre speltid där, är de oftast mig de vänder sig 

till om de undrar över något.

Målet med projektet är att behålla fler av föreningens duktiga 

juniorer i Brynäs IF. Om de inte får en plats i A-laget direkt kan de 

unga, lovande spelarna få en plats i Morgondagens Brynäsare. Då 

stannar de i Brynäs och fortsätter att utvecklas här.

– Det viktigaste för oss är att utveckla individen, men 

Morgondagens Brynäsare är så mycket mer än det. Vi har 

gjort den här satsningen för vi vill behålla spelarna längre i vår 

organisation. De som är duktiga juniorer vet om det. Om de 

inte får en plats i vårt A-lag så kan de gå vidare och få en plats 

i en annan klubb. Nu kan vi erbjuda en plats i Morgondagens 

Brynäsare istället. Vi visar att vi tror på dem, att vi tycker de har 

potential för spel i A-laget även om det inte finns plats åt dem på 

en gång. De stannar hos oss och utvecklas vidare med oss, och så 

kommer platsen i A-laget så småningom, säger Ove Molin.

Morgondagens Brynäsare är ett av de viktigaste projekten som 

startats i Brynäs IF de senaste åren. Det har blivit lite av Brynäs 

signum att satsa på juniorer och unga spelare. Det har också lett 

till stora framgångar för föreningen de senaste åren.

– Vi fick fram bra juniorer innan den här satsningen på 

Morgondagens Brynäsare, men nu kan vi behålla fler talanger 

i föreningen. Vi får fram så många duktiga juniorer att alla inte 

får plats i A-laget. Med Morgondagens Brynäsare kan vi behålla 

de talangfulla spelarna i vår organisation. Det finns flera olika 

vägar att ta sig till spel i A-laget, säger Ove Molin. Simon Löf var 

utlånad till Mora hela förra säsongen, och när han kom hem igen 

tog han en plats i A-laget. Den här säsongen har Victor Berglind 

varit utlånad till Sundsvall mer än halva säsongen. Även fast de 

är utlånade så tillhör de fortfarande vår organisation, och jag har 

täta kontakter även med de spelarna. Nu har Victor kommit hem 

igen och han kommer att försöka ta en plats i A-laget till nästa 

säsong.

Hittills har projektet Morgondagens Brynäsare visat fina resultat. 

Om Victor Berglind lyckas ta en plats i A-laget den här säsongen 

så har alla spelare som ingått i projektet lyckats med bedriften 

att ta en plats i A-laget. När spelarna slutligen hamnar i A-laget 

vill Brynäs att de ska vara så färdiga som möjligt, även om en viss 

utvecklingspotential alltid finns kvar. För de spelare som gjort de 

två första säsongerna med Morgondagens Brynäsare kan målet 

sägas vara uppfyllt.

– Alla spelarna har utvecklats mycket positivt under tiden i vårt 

talangutvecklingsprojekt. De kom helt klart närmare A-laget. 

Det är vårt mål med Morgondagens Brynäsare, och det är även 

spelarnas mål, avslutar Ove Molin.

Brynäs är först ut i landet med att utveckla en egen modell 

för talangutvecklingen. Det har aldrig tidigare gjorts i Sverige, 

och därför har modellen heller aldrig testats. Därför kommer 

modellen att regelbundet utvärderas och utvecklas för att hela 

tiden bli bättre, och bättre anpassas till individernas behov.

Ambassadörer

Projektets Morgondagens Brynäsare har i nuläget 

tre ambassadörer. Det är Nicklas Bäckström, Jacob 

Markström och Anders Lindbäck som alla tre valt att 

bli ambassadörer för Brynäs egen talangutveckling. De 

har alla tre själva gjort resan från juniorverksamheten, 

upp till A-laget, och sedan vidare till NHL. För deras del 

är det självklart att stödja det projekt som gett dem 

själva så mycket. Ambassadörerna kommer att vid olika 

tillfällen medverka i olika aktiviteter runt Morgondagens 

Brynäsare samt att de kommer att kunna fungera som 

mentor för de yngre spelarna i projektet.
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SM-silver för damerna
I maj 2011 samlades Brynäs damlag för att inleda årets försäsong. Det var ett taggat lag, fyllt med revanschsug 

från föregående säsongs snöpliga finalförlust.

Det har varit ett år fyllt med fantastiska framgångar för Brynäs 

IF, inte minst på damsidan. Tjejerna har inte bara presterat här 

hemma i klubblaget utan har även gjort bra ifrån sig när det 

gäller individuella prestationer. Tretton tjejer i truppen har i år 

varit ute på olika landslagsuppdrag. Sara Grahn var till exempel 

med och spelade VM medan Lina Bäcklin kom hem med en 

gyllene medalj från ungdoms-OS runt halsen. Det är dock lagets 

förmåga att hålla sig i den absoluta toppen som är den mest 

intressanta.

Spänst, snabbhet, styrka och brottning stod på tjejernas 

schema inför säsongen. Utveckling av individen stod i fokus 

men målsättningen i laget var ännu tydligare än så. Tjejerna 

siktade på revansch från föregående år och att få stå som 

guldmedaljörer våren 2012! Spelmässigt var planen att med 

snabbt passningsspel och skridskoåkning fortsätta att föra 

spelet. Vi satsade helt enkelt på föregående års koncept, men 

ville ändå utveckla det något. Årets största nyhet inom Brynäs 

damlag kom därför att bli Sebastian Falk som hjälpte tjejerna 

med deras skridskoteknik. Detta har varit en utveckling som vi 

har sett som otroligt positiv och en grund till framgångarna vi 

har haft i år.

Laget tappade inför säsongen spelare som Johanna Malmström 

samt en av Brynäs mest trogna och erfarna spelare, Joa Elfsberg. 

Men vi välkomnade Anna Borgqvist, Leksand, Anna Södergren, 

Skärplinge IK, Sandra Johansson, SK Iron, Ellen Wilhelmsson MV 

Munkedal SK, som alla anslöt till truppen. Tillsammans skulle 

dessa tjejer bli historiska. Efter 28 spelade matcher i serien 

förlorade laget endast fyra stycken, varav tre förlorades på 

övertid. Med sex matcher kvar att spela stod Brynäs som klara 

segrare. För första gången någonsin hade ett lag utanför 

Stockholmsregionen vunnit Riksserien och vi skrev därmed in 

oss i historieböckerna.

Då vi direktkvalificerade oss till semifinalen innebar det en längre 

matchvila för laget. I semifinalen valde vi Munksunds SK och 

åkte direkt på en förlust. Frågan om hur den långa vilan innan 

påverkat tjejerna positivt eller negativt var inte längre viktig. 

Det viktiga var att ta sig samman och vinna de två återstående 

matcherna och för tredje året i rad ta sig till en SM-final vilket vi 

också gjorde. Finalen mellan Modo och Brynäs avgjordes i en TV-

sänd match, och på plats hade tjejerna stort stöd hemifrån. Med 

de numera ökända klapporna stöttade de tjejerna ända fram till 

slutsignal och trots att vi hade ett tydligt övertag nästan hela 

matchen slutade den 1- 0 till Modo. Med vår tredje raka SM-final 

bakom oss tog vi åter hem silvret till Gävle, och Brynäs visade 

att de är ett topplag inom 

Sveriges damhockey även i år.

Jag vill avslutningsvis tacka alla 

de som på något sätt bidragit 

till att utveckla och stärka vår 

verksamhet.

Tony Östlund 
Lagledare
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Brynäs ungdom 
går framåt
Fler träningstillfällen och unga ledare som hela tiden utvecklas är en del av vår växande organisation. Brynäs IF: s 

ungdomsverksamhet har i år fortsatt att gå framåt och med nya träningsupplägg väntar vi fortfarande på de 

långsiktiga resultaten.

Säsongen är slut och en välförtjänt vila väntar för ungdomarna i 

Brynäs IF. Precis som föregående år har framgångarna inte låtit 

vänta på sig. I de sex seriespelande lagen har det blivit otaliga 

topplaceringar i både cuper och DM-spel. Till och med för de 

allra yngsta som spelar i en tabellös serie har det blivit en vinst 

i XL-cupen. Team 97 som är nästa års U16-lag spelar i två olika 

serier, U15 samt U16 och lyckades vinna både ett guld och ett 

silver i de två respektive serierna. 

Inför säsongen 2011/2012 har man valt att göra några 

förändringar i ungdomarnas träning. Förutom att man ökat 

antalet träningstillfällen har man även valt att införa något som 

vi kallar Teknikmåndag. Detta är årets stora nyhet och går ut 

på att spelarna varje måndag har längre ispass med fullt fokus 

på tekniken, något som förhoppningsvis ska ge gott resultat 

på sikt. Medan övriga träningspass erbjuder en större mix i 

träningen vill vi under dessa måndagar ge spelarna chansen att 

fortsätta utveckla deras teknik, något vi tror att de har mycket 

nytta av i framtiden.

Men inom ungdomsverksamheten är det mer än teknik och 

ishockey som räknas. Det är när spelarna är unga som vi lägger 

grunden för både junior- och seniorlag. Dessa tre verksamheter 

hör ihop och är beroende av varandra. I vår förening lägger 

vi stor vikt på att fostra våra unga spelare, inte bara till bra 

hockeyspelare, utan även till människor med sunda värderingar 

på och utanför isen. För att lyckas med detta måste man ha 

bra människor runt omkring dem. I år tycker vi oss ha sett en 

positiv utveckling hos våra ledare, framför allt de lite yngre som 

vi anser har tagit ytterligare ett kliv framåt. Detta är en ständig 

process för alla som är delaktiga i föreningen och vi i Brynäs IF 

försöker ständigt utveckla oss själva i vår lära.

Antalet ungdomar i föreningen har inte ökat drastiskt under 

den gångna säsongen men man kan ändå urskilja en ökning. 

Vi har för tillfället ca 210 spelare i åldrarna 15 år och yngre 

och av dessa bildar sex seriespelande lag. För sjätte året i rad 

består det äldsta laget, U16, av ett urplock av spelare från 

föreningar runt om i Gävle. Det är med hjälp av Gästriklands 

ishockeyförbund man tar ut spelare och laget administreras av 

juniorverksamheten. 

Ungdomskommittén är de som ansvarar för föreningens 

ungdomsverksamhet. Den har under året varit sammansatt 

av Olle Larsson som är ordförande tillsammans med Tommy 

Jonsson, Erik Heselius, Fredrik Horn samt Stefan Utby som är 

adjungerad tjänsteman.

Ishockey i vår ungdomsverksamhet handlar om en fritidssyssla 

som alltid ska vara rolig. Men för att ha kul krävs även 

ansträngningar och engagemang. I vår förening ska det inte 

spela någon roll om du spelar för gemenskapen i laget eller om 

drömmen att bli nästa Silfverberg. Vi vill bidra med ett innehåll 

så att individen befinner sig i ständig utveckling. 

Stefan Utby
Ungdomsansvarig Brynäs IF

Foto: Mats Åstrand

Foto: Stefan Tidlund
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Brynäs slår alla rekord
Efter den fantastiska säsongen 2011/2012 är det med enorm glädje och stolthet man talar om resultat i Brynäs IF. 

Med hunger, engagemang, stolthet och gemenskap har vi i föreningen lyckats slå rekord på rekord. Ett gyllene 

år för klubben.

Sponsorer – Försäljning
Det har under året varit ett enormt sug runt Brynäs IF, något 

som märks väl när föreningen gång på gång under säsongen slår 

rekord. Reklam, sponsring och event är tre kategorier som inte 

avviker från trenden att slå rekord. Att kopplas ihop med Brynäs har 

varit otroligt attraktivt i och med bra samarbeten, och ett lag som 

spelar bra. Med framgångar kommer även mer uppmärksamhet, 

inte främst i media. All exponering i press och TV tillsammans med 

varumärket Brynäs har självklart bidragit positivt.

Vi ser ett ökat intresse för våra 48 loger och det har varit 

en bra tillströmning denna säsong. Våra fem matchloger 

har sålt bra och redan innan säsongen var 40 stycken loger 

uppköpta. Event har hjälpt till att fylla till exempel de två vi 

avvarar för våra matchvärdar. Reklamen har i och med de goda 

exponeringsmöjligheterna även den ökat och Brynäs IF anses 

vara ett populärt varumärke att synas med. Under året har vi 

även anställt ytterligare en säljare på marknadsavdelningen för 

att bland annat kunna hjälpa till att utveckla de delar vi inte är 

nöjda med.

I arbetet med att vårda relationen med samarbetspartners får 

vi stor hjälp när framgångarna i föreningen ramlar in. Men vårt 

långsiktiga arbete är att hela tiden förbättra vår organisation 

och kontakten med partners. Vi vill att de som vill synas 

tillsammans med oss får chansen att exponeras för så många 

som möjligt, och där har vi lyckats väldigt bra i år.

Exponering i media
Under säsongen har Brynäs IF lyckats överträffa sig själva 

gällande exponering i media. Våra framgångar medför en massiv 

mediebevakning som under slutspelet nådde sin kulmen. Vårt 

varumärke slog föreningens tidigare rekord när vi beräknas 

ha nått fram till 134 miljoner människor under 131 timmar i 

svensk TV. En drastisk ökning. Då bör man även ha i åtanke att 

PPV-visningar inte inkluderas. Även i tryckt media har vi synts 

mycket då vi sammanlagt har prytt 322 helsidor i tabloidformat.

Publikutveckling – souvenirer
Under många år har vi arbetat för att öka publiksnittet på 

matcherna. I år har laget spelat bra samt rolig hockey och det i 

kombination med vårt arbete med arrangemang i arenan har vi 

lyckats öka snittet med 581 besökare per match. En stor ökning 

som gör att vårt publiksnitt under grundserien låg på 6 265 

personer. Ett fantastiskt resultat. I slutspelet ökade intresset 

och både semifinaler och finaler var utsålda. Då det inte blev 

lapp på luckan i kvartsfinalen hamnade snittsiffran i slutspelet 

på 7 864 personer per match.

Arrangemangen i arenan har fått mycket fokus och vi arbetar 

för att höja stämningen och kvalitén på besöket. Med aktiviteter 

utöver hockeyn kombinerat med en familjevänlig restaurang i 

entréhallen vill vi göra besöket i Läkerol Arena både roligare 

och enklare. I slutspelet satsade vi på att höja stämningen 

ytterligare. För det behövdes ljud och färg och biljettgruppen 

tog fram de numera ökända klapporna. Vilken succé det blev! 

Tillsammans med vår fantastiska klack lyckades vi skapa en 

otrolig feststämning i arenan som det kommer att pratas om i 

många år. Stämningen var ytterligare en faktor som bidrog till 

att guldet faktiskt kom hem till Gävle igen.

Ökat publiksnitt och en lång säsong har burit fram Brynässhopen 

som en stor vinnare i år. En ökning av försäljningen från 4,6 mkr 

till 8,5 mkr gör att alla tidigare rekord ligger i lä. Cirka 8 000 

kunder har just nu en av våra guldtröjor hemma i garderoben 

och den skaran ökar stadigt. Vi arbetar hela tiden för variation 

och bra kvalité på vårt sortiment och i kombination med 

framgångar på isen ökar försäljningen kraftigt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att hårt arbete för att 

föreningen hela tiden ska utvecklas positivt tillsammans med 

lagets fenomenala prestationer har lett till att Brynäs IF i år slår 

alla rekord. Det är inget skryt utan fakta, i år sålde vi guld!
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Föreningen bildades 1912 och har som ändamål att bedriva ishockey 

i enlighet med “idrottens mål och inriktning” enligt definition i 

stadgarna.

Brynäs Idrottsförening är moderförening i en koncern med det 

helägda dotterbolaget Brynäs Arena AB, (org nr 556620-3609).

Inköp från dotterbolag har under räkenskapsåret skett med 8 646 

(6 896) tkr. Försäljning till dotterbolag har skett med 4 026 (3 787) tkr.

Verksamheten under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret startade föreningens 100-årsjubileum. Den 30 

december invigdes jubileumsåret i samband med en Elitseriematch. 

Före detta spelare bjöd på alkoholfri cider i entréhallen, Bo 

Bylund (ordförande i Brynäs IF) och Per Johansson (kommunalråd 

Gävle kommun) invigningstalade, åtta sångare från Gefle Drängar 

tillsammans med fyra blåsare framförde nationalsången och Tord 

Lundström släppte en symbolisk ”invigningspuck” inför 8 500 åskådare. 

Brynäs IFs lagkapten, Jakob Silvferberg, bytte tröjnummer till nr 100.

A-laget tog ett efterlängtat SM-guld och firades bl a av ca 15 000 fans 

på Stortorget i Gävle. Damlaget vann en SM-silvermedalj, och Brynäs 

U16 en SM-bronsmedalj.

Grundserien hade i år 27 hemmamatcher med i snitt 6 265 besökare/

match (5 774). Dessutom spelades 9 slutspelsmatcher på hemmaplan 

med 7 864 besökare/match. Totalt hade vi 239 945 besökare i Läkerol 

Arena dessa 36 matcher. 

Föreningen hade tre spelare med i Tre Kronors VM-trupp; Calle 

Järnkrok, Johan Larsson och Jakob Silfverberg. 

Antalet medlemmar i Brynäs IF har under året ökat från 5 988 till 

7 210  st, en ökning på drygt 20 %.

Flerårsjämförelse (tkr)

Moderföreningen 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08

Nettoomsättning 113 250 88 736 80 189 81 430 78 890

Resultat efter 

finansiella poster 14 656 1 608 1 169 2 961 -6 109

Balansomslutning 49 220 33 468 31 376 30 717 34 960

Soliditet (%) 52 33 31 28 15

Resultat och ställning
Resultatet av koncernens och moderföreningens verksamhet samt den 

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 

efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Året i siffror

Foto: Jan Bulér

Foto: Jan Bulér
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Resultaträkning
 Moderföreningen Koncernen

 Not 2011-05-01 – 2010-05-01 – 2011-05-01 – 2010-05-01 –

  2012-04-30 2011-04-30 2012-04-30 2011-04-30

 1

Rörelsens intäkter m m

Matchintäkter  38 540 457 26 385 531 36 768 457 24 457 531

Reklamintäkter  53 757 546 48 650 588 53 757 546 48 650 588

Souvenirintäkter  8 457 373 4 591 561 8 261 373 4 420 561

Medlemsavgifter  1 239 059 879 354 1 239 059 879 354

Hyresintäkter  - - 23 621 568 17 811 849

Kioskintäkter  - - 4 667 529 3 161 235

Intäkter event  - - 649 629 744 310

Intäkter restaurang  - - 24 979 491 18 157 914

Övriga intäkter  11 255 996 8 228 606 2 560 598 6 785 301

Summa intäkter m m  113 250 431 88 735 640 156 505 250 125 068 643

Rörelsens kostnader

Handelsvaror  -10 167 769 -8 383 116 -21 049 255 -16 922 388

Övriga externa kostnader 2 -24 257 716 -20 145 788 -24 314 142 -22 794 957

Personalkostnader 3 -63 935 391 -57 947 500 -78 776 636 -70 540 549

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar  -307 332 -407 690 -7 793 691 -7 232 287

Övriga rörelsekostnader  -36 289 - -66 887 -

Summa rörelsens kostnader  -98 704 497 -86 884 094 -132 000 611 -117 490 181

Rörelseresultat  14 545 934 1 851 546 24 504 639 7 578 462

Resultat från finansiella investeringar

Utdelning från intressebolag  55 000 83 000 55 000 83 000

Ränteintäkter  92 590 7 599 148 954 16 586

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -37 690 -333 670 -6 385 036 -6 615 221

Summa resultat från finansiella investeringar  109 900 -243 071 -6 181 082 -6 515 635

Resultat efter finansiella poster  14 655 834 1 608 475 18 323 557 1 062 827

     

Bokslutsdispositioner 16 -378 000 - - -

Uppskjuten skatt    -1 282 914 -93 365

Skatt på årets resultat  -298 910 - -319 831 -

Årets resultat  13 978 924 1 608 475 16 720 812 969 462
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Balansräkning
 Moderföreningen Koncernen

 Not 2012-04-30 2011-04-30 2012-04-30 2011-04-30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 - - 3 622 256 4 334 828

Summa immateriella anläggningstillgångar  - - 3 622 256 4 334 828

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 6 - - 148 953 174 150 863 093

Pågående nyanläggningar 7 - - 17 362 68 364

Inventarier, verktyg och installationer 8 453 876 515 446 17 034 947 17 138 785

Summa materiella anläggningstillgångar  453 876 515 446 166 005 483 168 070 242

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 18 900 000 18 900 000 - -

Andelar i intresseföretag 9 50 000 50 000 50 000 50 000

Aktier och andelar 10 10 050 10 050 10 050 10 050

Andra långfristiga fordringar    8 400 8 400

Summa finansiella anläggningstillgångar  18 960 050 18 960 050 68 450 68 450

Summa anläggningstillgångar  19 413 926 19 475 496 169 696 189 172 473 520

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Handelsvaror  2 624 080 1 895 691 3 606 062 2 450 937

Summa varulager m m  2 624 080 1 895 691 3 606 062 2 450 937

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  8 932 631 6 216 662 10 525 794 7 519 617

Övriga kortfristiga fordringar  1 834 089 130 352 1 860 903 168 840

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 765 218 4 351 920 6 748 894 5 741 341

Summa kortfristiga fordringar  16 531 938 10 698 934 19 135 591 13 429 798

Kassa och bank 12 10 650 153 1 397 619 23 580 607 4 710 732

Summa omsättningstillgångar  29 806 171 13 992 244 46 322 260 20 591 467

Summa tillgångar  49 220 097 33 467 740 216 018 449 193 064 987
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Balansräkning
 

 Moderföreningen Koncernen

 Not 2012-04-30 2011-04-30 2012-04-30 2011-04-30

Eget kapital och egna skulder

Fritt eget kapital

Uppskrivningsfond  8 700 000 8 700 000 - -

Balanserat resultat  2 529 039 920 564 10 458 235 9 488 773

Årets resultat  13 978 924 1 608 475 16 720 812 969 462

Summa eget kapital  25 207 963 11 229 039 27 179 047 10 458 235

     

Obeskattade reserver 18 378 000 - - -

Summa obeskattade reserver  378 000 0 - -

Avsättningar

Uppskjutna skatter    2 070 599 787 685

Östlunds minnesfond  4 313 4 313 4 313 4 313

Hallkonto ungdom  312 270 288 764 312 270 288 764

Summa avsättningar  316 583 293 077 2 387 182 1 080 762

Långfristiga skulder     

Övriga skulder till kreditinstitut 13 - - 145 900 000 149 400 000

Summa långfristiga skulder  - - 145 900 000 149 400 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  - - 2 100 000 600 000

Leverantörsskulder  6 546 614 2 031 240 9 892 562 3 687 239

Skulder till koncernföretag  462 586 6 168 538  

Skatteskulder  1 417 841 1 023 056 1 488 042 1 067 727

Övriga kortfristiga skulder  4 593 332 1 836 478 5 512 725 4 515 376

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 10 297 178 10 886 312 21 558 891 22 255 648

Summa kortfristiga skulder  23 317 551 21 945 624 40 552 220 32 125 990

Summa eget kapital och skulder  49 220 097 33 467 740 216 018 449 193 064 987

Ställda säkerheter

Avseende Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar  - - 150 000 000 150 000 000

Företagsinteckningar  4 000 000 4 000 000 6 000 000 6 000 000

Summa ställda säkerheter  4 000 000 4 000 000 156 000 000 156 000 000

     

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga
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Kassaflödesanalys
 Moderföreningen Koncernen

  2011-05-01 – 2010-05-01 – 2011-05-01 – 2010-05-01 –

 Not 2012-04-30 2011-04-30 2012-04-30 2011-04-30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster  14 545 934 1 851 546 24 504 639 7 578 462

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 15 343 321 407 690 7 860 278 7 232 287

     

Erhållen ränta  92 590 7 599 148 954 16 586

Erhållna utdelningar  55 000 83 000 55 000 83 000

Erlagd ränta  -37 690 -333 670 -6 385 036 -6 615 221

Betald inkomstskatt  -298 910 - -319 831 -

  14 700 245 2 016 165 25 864 004 8 295 114

Ökning/minskning varulager  -728 389 -76 188 -1 131 619 -60 648

Ökning/minskning kundfordringar  -2 715 969 -2 740 087 -3 006 177 -3 511 788

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -3 117 035 -2 617 017 -2 699 616 -2 652 450

Ökning/minskning av fordringar/skulder koncernen  -5 705 952 7 097 349 - -

Ökning/minskning leverantörsskulder  4 515 374 -826 919 6 205 323 -389 054

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  2 586 011 341 906 720 907 3 658 361

Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 534 285 3 195 209 25 952 822 5 339 535

     

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -283 251 -136 225 -5 091 447 -8 057 360

Sålda materiella anläggningstillgångar  1 500 - 8 500 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -281 751 -136 225 -5 082 947 -8 057 360

     

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld  - -5 200 000 -2 000 000 -5 200 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -5 200 000 -2 000 000 -5 200 000

     

Årets kassaflöde  9 252 534 -2 141 016 18 869 875 -7 917 825

Likvida medel vid årets början  1 397 619 3 538 635 4 710 732 12 628 557

Likvida medel vid årets slut  10 650 153 1 397 619 23 580 607 4 710 732
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Not 1 Redovisnings- och 
 värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 

med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets 

rekommendationer om koncernredovisning.

Uppskjuten skatteskuld
Fastigheten ”Läkerol Arena” är uppskriven i värde med 9 200 

000 kr under räkenskapsår 2005/2006. Detta redovisas mot en 

uppskrivningsfond under bundet eget kapital. I årets årsredovisning 

återstår 8.004.000 kr av uppskrivningen efter gjorda årliga 

avskrivningar. Ingen uppskjuten skatt är skuldförd för detta belopp. 

Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten sker detta via 

försäljning av bolaget och inte fastigheten. En eventuell försäljning 

blir därmed ej skattepliktig.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella 

leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 

leasingperioden.

Fordringar
Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip dvs till 

det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på 

balansdagen.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Avskrivningar görs systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer 

av materiella och immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider 

tillämpas:

Goodwill 10 år

Fastigheter 50 år 

Markanläggningar 20 år

Inventarier 3-15 år

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Ersättning till revisorerna

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Revisionuppdrag 75 000 75 000

Andra uppdrag 68 290 51 720

 143 290 126 720

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Revisionuppdrag 135 000 135 000

Andra uppdrag 98 170 101 720

 233 170 236 720

Not 3  Personal

 Moderföreningen

Medelantalet anställda 2011/2012 2010/2011

Kvinnor 8 6

Män 55 52

Totalt 63 58

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till 

styrelsen och klubbdirektören 572 130 537 040

Löner och ersättningar till övriga anställda 36 231 192 30 900 084

 36 803 322 31 437 124

Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 391 827 9 355 050

Pensionskostnader för styrelsen 

och klubbdirektören 266 500 261 500

Pensionskostnader för övriga anställda 15 050 677 16 005 462

Totalt 62 512 326 57 059 136

 Koncernen

Medelantalet anställda 2011/2012 2010/2011

Kvinnor 28 21

Män 70 66

Totalt 98 87

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och 

verkställande direktören 880 200 791 800

Löner och ersättningar till övriga anställda 46 720 680 39 746 224

 47 600 880 40 538 024

Sociala avgifter enligt lag och avtal 13 836 070 12 184 022

Pensionskostnader för styrelsen och 

verkställande direktören 266 500 261 500

Pensionskostnader för övriga anställda 15 647 220 16 424 723

Totalt 77 350 670 69 408 269

Styrelseledamöter 2011/2012 2010/2011

Koncern/Moderförening

Kvinnor 1 1

Män 7 7

Totalt 8 8

Noter
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Not 4 Räntekostnader och 
 liknande resultatposter

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Räntekostnader -37 690 -333 670

Summa -37 690 -333 670

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Räntekostnader -6 385 036 -6 615 221

Summa -6 385 036 -6 615 221

Not 5 Goodwill

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Ingående anskaffningsvärden 7 125 735 7 125 735

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 125 735 7 125 735

Ingående avskrivningar -2 790 907 -2 078 335

Årets avskrivningar -712 572 -712 572

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 503 479 -2 790 907

Utgående restvärde enligt plan 3 622 256 4 334 828

Not 6 Byggnader och mark

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Ingående anskaffningsvärden 157 383 793 155 237 013

Årets förändringar  

Inköp 1 523 397 2 146 780

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 158 907 190 157 383 793

Ingående avskrivningar -14 708 700 -11 496 817

Årets avskrivningar -3 249 316 -3 211 883

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 958 016 -14 708 700

Ingående uppskrivningar 8 188 000 8 372 000

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -184 000 -184 000

Utgående ackumulerade uppskrivningar 8 004 000 8 188 000

Utgående restvärde enligt plan 148 953 174 150 863 093

Taxeringsvärden ej åsatt

Not 7 Pågående nyanläggningar

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Ingående nedlagda kostnader 68 364 150 822

Under året nedlagda kostnader 17 362 68 364

Under året genomförda omfördelningar -68 364 -150 822

Utgående nedlagda kostnader 17 362 68 364

Not 8 Inventarier, verktyg och 
 installationer

 Moderföreningen

 2011/2012  2010/2011

Ingående anskaffningsvärden  3 279 513 3 143 288

Inköp  283 251 136 225

Försäljningar och utrangeringar  -1 484 821 - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 077 943 3 279 513

Ingående avskrivningar  -2 764 067 -2 356 378

Försäljningar och utrangeringar  1 447 332 - 

Årets avskrivningar  -307 332 -407 689

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 624 067 -2 764 067

Utgående restvärde enligt plan  453 876 515 446

 Koncernen

 2011/2012  2010/2011

Ingående anskaffningsvärden 29 119 103 23 126 065

Inköp 3 619 052 5 993 038

Försäljningar och utrangeringar -2 114 986 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 623 169 29 119 103

  

Ingående avskrivningar -11 980 318 -8 856 487

Försäljningar och utrangeringar 1 990 467 -

Årets avskrivningar -3 598 371 -3 123 831

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 588 222 -11 980 318

  

Utgående restvärde enligt plan 17 034 947 17 138 785 
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Not 9 Andelar i intressebolag

Koncernen/ moderföreningen  

Namn Kapitalandel Bokfört värde

Gävle Idrottsbingo AB 50,00% 50 000

  50 000

 Org.nr Säte

Gävle Idrottsbingo AB 556709-2340 Gävle

Not 10 Aktier och andelar

Koncernen/moderföreningen Redovisat värde Redovisat värde

 12-04-30 11-04-30

Lokalföreningen Folkets Hus i Gävle upa 50 50

Aktier i Svenska Hockeyligan 10 000 10 000

Summa 10 050 10 050

Not 11 Förutbetalda kostnader 
 och upplupna intäkter

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Central reklam SHL 1 300 000 2 600 000

Intäkt bingo 4 500 4 500

Förutbetalda kostnader 479 379 102 261

Upplupna intäkter 117 000 17 500

Övriga poster 3 864 339 16 27 659

Summa 5 765 218 4 351 920

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Central reklam SHL 1 300 000 2 600 000

Intäkt bingo 4 500 4 500

Förutbetalda kostnader 622 206 102 261

Upplupna intäkter 618 254 466 814

Övriga poster 4 203 934 2 567 766

Summa 6 748 894 5 741 341

Not 12 Checkräkningskredit

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Beviljat belopp på 

checkräkningskredit uppgår till 4 000 000 4 000 000

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Beviljat belopp på 

checkräkningskredit uppgår till 6 000 000 6 000 000

Not 13
Av koncernens långfristiga skulder 145 900 (149 400) tkr, förfaller 135 700 

(139 200) tkr till betalning senare än 5 år efter bokslutsdagen. Moderförenin-

gen har inga långfristiga skulder (föreg år 0) .

Not 14 Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Förutbetalda reklamintäkter - 4 470 312

Övriga förutbetalda intäkter 2 299 351 1 810 482

Upplupen kostnad STIM 112 000 85 985

Upplupna löner 487 053 229 498

Upplupna semesterlöner 2 171 287 1 836 690

Upplupna sociala avgifter 2 559 022 1 353 811

Övriga poster 2 668 465 1 099 534

Summa 10 297 178 10 886 312

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Förutbetalda reklamintäkter - 4 470 312

Förutbetald hyra 5 970 978 5 700 584

Övriga förutbetalda intäkter 2 299 351 1 810 482

Upplupen kostnad STIM 112 000 85 985

Upplupna räntekostnader 1 673 846 1 938 125

Upplupna löner 1 380 808 606 822

Upplupna semesterlöner 3 308 407 3 041 788

Upplupna sociala avgifter 3 489 844 2 048 807

Övriga poster 3 323 657 2 552 743

Summa 21 558 891 22 255 648

Not 15 Justering för poster som 
 inte ingår i kassaflödet

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Avskrivningar 307 332 407 690

Utrangering inventarier 35 989 -

Summa 343 321 407 690

 Koncernen

 2011/2012 2010/2011

Avskrivningar 7 793 691 7 232 287

Utrangering inventarier 66 587 -

Summa 7 860 278 7 232 287



18 19

Not 16 Bokslutsdispositioner

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Förändring av 

periodiseringsfond -378 000 -

Summa -378 000 0

Not 17 Andelar i dotterföretag

 Moderföreningen

Namn  Kapitalandel Bokfört värde

Brynäs Arena AB 100,00% 18 900 000

  18 900 000

 Org.nr Säte

Brynäs Arena AB 556620-3609 Gävle

Not 18 Obeskattade reserver

 Moderföreningen

 2011/2012 2010/2011

Periodiseringsfond 

taxeringsår 2013 378 000 -

Summa 378 000 0
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Utmärkelser

Jakob Silfverberg
Guldhjälmen
Most Valuble Player i slutspelet
Guldpucken
Rinkens Riddare

Tack för dina fantastiska säsonger 
i Brynäs IF, och ett stort grattis till 
alla utmärkelser under säsongen 
11/12. Vi önskar dig lycka till i NHL 
och Ottawa.

Johan Larsson
Årets rookie
JVM-guld 
Årets junior 2011/2012

Tack för din tid i Brynäs IF, och ett 
stort grattis till dina utmärkelser 
under säsongen 11/12. Vi önskar 
dig lycka till i NHL och Minnesota. 
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Mattias Ekholm
Salming Trophy 

Tack för din tid i Brynäs IF, och ett 
stort grattis till dina utmärkelser 
under säsongen 11/12. Vi önskar 
dig lycka till i NHL och Nashville.

400 matcher i Brynäs IF

Jörgen Sundqvist 
Brynäs – Frölunda, 1-2, 2012-03-19

300 matcher i Brynäs IF 300 matcher i Brynäs IF

Mads Hansen  Johan Holmqvist 
Brynäs – HV 71, 4-3, 2011-11-29 Brynäs – HV 71, 4-3, 2011-11-29

Tommy Jonsson
Årets Coach 2011/2012

23
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Lagbilder

A-laget

Damlaget

Fjärde raden fr. vänster: Claes Rahm, fys.tränare, Lars Jonsson, Simon Löf, Jonas Nordquist, Niclas Andersén, Daniel Widing, Mats 

Lavander, Henrik Vretling läkare   Tredje raden fr. vänster: Wille Löfqvist lagledare, Ryan Gunderson, Victor Berglind, Calle Järnkrok, Per-

Erik Alcén målvaktstränare, Martin Johansson, Johan Larsson, Glenn Hellström massör   Andra raden fr. vänster: Johan Holmqvist, Jens Östling materialförvaltare, 

Jesper Ollas, Simon Bertilsson, Joachim Rohdin, Jonathan Carlsson, Sebastian Lauritzen, Sebastian Wännström, Mattias Pettersson materialförvaltare, Niklas Svedberg     

Första raden fr. vänster: Jakob Silfverberg, Tommy Jonsson tränare, Hans-Göran Karlsson klubbdirektör, Andreas Dackell, Bo Bylund ordförande, Jörgen Sundqvist, 

Michael Sundlöv sportchef, Janne Larsson ass.tränare, Mads Hansen  

Tredje raden fr. vänster: Magnus Grönlund (tränare), Elin Uusitalo, Anna Södergren, Robert Uppman (materialförvaltare), Cornelia 

Gillberg, Lina Bäcklin, Jennifer Törnhult, Josefine Holmgren, Silje Holös, Caroline Fougman (sjukgymnast), Mikael Holmberg (ass. tränare)  

Andra raden fr. vänster: Tony Östlund (lagledare), Anna Borgqvist, Angelica Östlund, Elin Lundqvist, Sandra Johansson, Emelie 

Johanson, Angelica Lorsell, Kajsa Östlund Första raden fr. vänster: Emma Eliasson, Henriette Sletbak, Karin Johanson, Malin Sjögren, Emilia Carlsson Berg, Julia Sidblad   

Liggandes: Sara Grahn, Ellen Wilhelmsson
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U16 Fjärde raden fr. vänster: Dennis Mickelsson, Linus Ölund, Max Pålholm, Emil Norling, Kim Persson, 

Kevin Jansson   Tredje raden fr. vänster: Magnus Larsson, Kjell Eriksson materialförvaltare, Sebastian 

Wessén, Simon Sandström, Tommy Waern materialförvaltare, Christian Rudolphi   Andra redan fr. vänster: Ludvig 

Sjöberg, Tim Ropeter, Adam Lundberg, Hampus Eriksson, Henrik Eriksson, Jens Lööke, Johan Andersson, Felix 

Sandström   Första raden fr. vänster: Oskar Lindblom, Björn Danielsson ass. tränare, Gustav Westerlund, Niklas 

Gällstedt tränare, Joakim Löfgren, Christian Helgesson målvaktstränare, Tom Andersson

Fjärde raden fr. vänster: Adam Brodecki, Oscar Larsson, Linus Gustavsson, Adam Deutsch, Jonathan 

Björklund, Mattias Nörstebö  Tredje raden fr. vänster: Philip Jonsson, Per Lindholm materialförvaltare, 

Adam Lööf, Birgit Mäkimaa leg. sjukgymnast, Pontus Broeng, Tomas Thelin utvecklingsansvarig, 

Johannes Nilsson  Andra redan fr. vänster: Nicklas Strid, Kristian Nervik Nilsen, David Westlund, Mattias Göransson, 

Hampus Carlryd, Simon Engström  Första raden fr. vänster: Jonas Johansson, Lars Lövblom tränare, Marcus 

Lindblom, Daniel Ljunggren, Fredric Larsson, Patrik Rönnqvist ass. tränare, Anton Hedberg

Fjärde raden fr. vänster: Felix Eriksson, Henrik Messfeldt, Christian Djoos, Carl-Johan Meyer, Filip Wallin, 

Elias Lindholm  Tredje raden fr. vänster: Birgit Mäkimaa leg. sjukgymnast, Alexander Lindgren, Emil 

Larsson, Emil Molin, Karl Johansson, Johan Eriksson, Tomas Thelin utvecklingsansvarig  Andra redan fr. vänster: 

Gustaf Johansson, Fredrik Hägg materialförvaltare, Adam Pöllä, Linus Bognesand, Adam Ström, Jesper Danielsson, 

Jan Söderström materialförvaltare, Oscar Dansk  Första raden fr. vänster: Adam Bergkvist, Mats Bäcklin tränare, 

Oliver Lindholm, Alexander Sågström, Dennis Fröland, Ove Molin ass.tränare, Linus Rotbakken

J18

J20
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Bästa slutet för 
lagkaptenen
Efter 14 säsonger i Brynäströjan, 567 matcher i Elitserien med totalt 344 poäng (123 + 221) och åtta säsonger som 

proffs i NHL är nu en hockeykarriär över. Brynäs IF mister sin lagkapten, och en spelare som alltid har satt laget före 

jaget, och alltid spelat för märket på bröstet.

– Jag trodde det skulle bli tyngre att sluta, säger Andreas Dackell. 

När mitt knä började krångla under hösten så blev jag inställd 

på att det här skulle bli min sista säsong. När det sedan stod klart, i 

kvartsfinalen, att jag inte kunde spela mer så trodde jag att det skulle 

bli tufft att inte få vara med på isen. Men, jag fick vara med i båset och 

jag kände mig delaktig ändå. Killarna i laget har hjälpt mig mycket, så 

jag har verkligen varit en del av allt fast jag inte har spelat.

Lagkapten Andreas Dackell fick ändå bästa tänkbara slut på 

karriären med ett SM-guld.

– Det är nästan så att man inte fattar att det är sant. Någon där 

uppe måste ha skrivit ett perfekt manus till mig. Jag kunde inte 

vara med på isen, men fick ändå vara med i båset, och vara en del 

av guldet. Glädjen jag kände efteråt, och lyckan inombords var helt 

enorm, säger Andreas.

Det var tårar där på isen efter den sjätte finalmatchen, var det tårar 

av glädje eller tårar för att en karriär var över?

– Det var tårar av lycka att få avsluta på det sättet. Det var otroligt 

mycket känslor tillsammans med grabbarna. Vi är ganska många 

spelare som är från Gävle, precis som jag själv. Jag har brunnit för 

Brynäs i hela mitt liv. De yngre killarna i laget är där jag varit en 

gång i tiden, och jag har trott på det här laget hela tiden. Det var 

bara glädjetårar, alla är så värda det här guldet.

Brynäs IF säsongen 11/12 är också ett lag som trivs oerhört bra 

tillsammans. 

– Vi har haft en härlig stämning i laget, säger Dackell. Det är en 

häftig känsla när alla ger allt för varandra. Trots att jag är 39 och 

den yngsta är 18, och vi befinner oss i olika faser i karriären, så har vi 

varit riktigt bra vänner. Det är ovanligt att det blir så. Jag har spelat 

länge, och vet att det är sällsynt att det blir så.

Med en lång och framgångsrik karriär bakom sig kan man ju 

undra hur Dackell orkat fortsätta med ishockey i så många år, och 

fortfarande ha kvar motivationen.

– Sedan Brynäs började få fram ungdomar till A-laget är det inte 

svårt att motivera sig. Det började med Nicklas Bäckström, han 

kom in i A-laget med en härlig attityd. Han var inte nöjd med att 

bara vara i A-laget, det märktes tydligt att han ville vidare, men han 

ville också hjälpa Brynäs på vägen. Han var banbrytare, sedan har 

hans sätt smittat av sig på de andra som kommit upp till A-laget. 

De har alla haft samma inställning. De är underbara killar att vara 

med varje dag. Det har sporrat mig att vilja vara med, och att träna 

hårdare för att hänga med de yngre killarna.

– Vi har också haft SM-guld som mål i flera år, fortsätter Andreas. 

Nu när de här yngre killarna har kommit fram så har man också sett 

att vi har potential att ta guld. Det har så klart också sporrat mig 

att fortsätta.

De senaste säsongerna har också Andreas Dackell varit Brynäs 

lagkapten, och ledare för laget.

– Det har varit jätteinspirerande att få vara lagkapten i Brynäs IF, 

och jag har varit väldigt stolt över att få vara det. Under de år jag 

har varit lagkapten har vi varit ett bra gäng. Vi har också jobbat för 

att få en bra sammanhållning i laget under de här åren. Det har 

varit härligt att vara lagkapten för det här laget, och jag har fått 

mycket stöd och respons från killarna. Det har varit oerhört kul.

Hur har Brynäs förändrats som klubb under dina år i föreningen?

– Brynäs har gått från en förening till att vara ett stort företag. Mitt 

första kontrakt skrev jag på det dåvarande kansliet på Väpnargatan 

med 2-3 personer anställda. Det är en oerhörd skillnad jämfört 

med idag. Under alla mina år i föreningen så har jag alltid känt 

att de anställda, och hela föreningen backar upp Brynäs IF som 

varumärke. Från Thure Wickberg och framåt, så har man sett till 

att alla anställda alltid haft ett stort Brynäs-hjärta. De senaste åren 

så har det också blivit en härlig sammanhållning i klubben, både på 

isen och på kansliet. Alla har varit delaktiga i det här guldet, alla i 

Brynäs har bidragit på sitt sätt, och alla ville ha det där guldet – det 

har man känt som spelare. Det har också blivit mer positivt runt 

Brynäs på stan, och det känns verkligen bra för mig som har ett 

stort Brynäs-hjärta, säger Andreas Dackell.

Hur känns det nu en månad efter att säsongen är över?

– Det känns bara bra än så länge, och jag har hunnit landa lite efter 

SM-guldet. Jag är visserligen nere och tränar varje dag ändå, men 

man får ta det långsamt. Vi är en fruktansvärt tight grupp så det är 

kul att åka hit, och träna lite och prata lite med killarna. Jag behöver 

inte köra så hårt med träningen längre, och det känns riktigt skönt, 

avslutar Andreas Dackell.

Foto: Jan Bulér Foto: Tobias Josefsson
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Brynäs IF

Idrottsvägen 7 Telefon 026-544660
806 33 Gävle Fax 026-516206

info@brynas.se www.brynas.se




