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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET 2014–2015
Säsongen 2014-2015 var en fantastisk säsong för 
Örebro Hockey Klubb på många av föreningens 
områden. Även om det var med stor tomhet och 
besvikelse man lämnade Behrn Arena efter förlusten 
mot kommande svenska mästarna Växjö Lakers den 
23 mars i år. Vi i Örebro Hockey var bara sekunder 
från att få till en sjunde och avgörande match mot 
Växjö i kvartsfinalspelet, men nu avgjorde istället Växjö 
i sudden och säsongen var över. När man några tim-
mar senare börjar summera säsongen kan man dock 
inte annat än att känna sig stolt för vad föreningen 
åstadkommit under säsongen 2014-2015. 

Vi lägger alltså säsongen 2014-2015 bakom oss och 
summerar den som en mycket framgångsrik säsong 
inom alla föreningens områden. Dels naturligtvis på 
det sportsliga planet, med A-lagets framgångar som 
innebar att Örebrohockeyn för första gången i histori-
en representerades i ett slutspel i högsta serien. 
Men det handlar även om stora framsteg på övriga 
plan för föreningens viktiga områden.

Målsättningen för föreningen har under året varit att 
fortsätta att ”etablera oss som en elitförening i SHL”. 
Detta är ett mål vi anser oss ha lyckats mycket bra 
med. Den positiva utvecklingen har möjliggjorts tack 
vare en bra organisation, bra struktur och starkt enga-
gemang i hela verksamheten.

Under de senaste tre åren har föreningen ekonomiskt 
genererat ett eget kapital som motsvarar de ekono-
miska krav SHL och licensnämnden ställer för fortsatt 
spel i högsta ligan. Av detta kapital har det senaste 
året stått för ca 2,5 MSEK. Örebro Hockey har under 
året arbetat fram en helt ny bolagsstruktur, vilken 
lägger grunden för en stark framtida utveckling och 
tillväxt för föreningen.

Organisationen har under året arbetat hårt för att 
uppnå de mål som föreningen satte upp inför säsong-
en. Dessa mål sattes upp inom de olika områden –  
hörnstenarna – som föreningen bygger sin långsik-
tiga grund på. Dessa utgörs av en stabil kontrollerad 
ekonomi, en arenaunderhållning av främsta klass, en 
juniorutveckling i Sverigetopp samt ett tydligt ansvar 
för den regionala hockeyutvecklingen.

Under säsongen har föreningen dessutom lagt till en 
femte ”hörnsten” som vi kallar för samhällsansvar. 
Örebro Hockey har de senaste åren fått alltmer upp-
märksamhet i såväl lokala som rikstäckande etable-
rade medier. Därtill ska läggas den stora bevakning 
som sker genom sociala medier. Föreningen har inom 
många områden blivit uppmärksammad för sitt sätt 
att vara och agera, och vi har därför ansett det viktigt 
att Örebro Hockey tar ställning i för oss aktuella och 
viktiga samhällsfrågor. Klubben har därför under året 
inom ramen för detta samhällsengagemang bland an-
nat genomfört aktiviteter för att stödja utsatta kvinnor, 
arbeta internt mot mobbning, samt via en så kallad 
”pridematch” visat att vår förening är öppen för alla. 
Detta samhällsansvar är ett arbete som vi kommer 
att fortsätta med som en viktig del av föreningens 
grundvärderingar.

Framgångarna för vårt A-lag under året med det 
fantastiska och historiska första slutspelet var natur-
ligtvis det klart häftigaste med säsongen. Det som 
dessutom är glädjande med föreningens långsiktiga 
arbete är den utveckling som allt fler av våra spelare 
gjort under året. För att nämna några av dessa kan 
vi konstatera att Derek Ryan tilldelades den prestige-
fulla Guldhjälmen, framröstad av spelarna själva. 
Julius Hudacek blev vald till såväl ligans bäste målvakt 
som den mest värdefulle spelaren. Örebro Hockey 
representerades även under landskampssäsongen av 
fyra spelare i Tre Kronor. Detta ser vi som tydliga och 
glädjande tecken på att Örebro Hockeys långsiktiga 
strategi och arbete positionerar föreningen alltmer i 
Idrottssverige.

Örebropubliken är fantastisk och vi hade aldrig nått 
framgångarna under året utan vår otroliga publik. 
Det är få motståndare som vill komma till vår arena 
och mottas av det enorma rödvita trycket. Säsongen 
2013-2014 med dess fantastiska fyllnadsgrad om 
97 % överträffades otroligt nog denna säsong och i 
princip alla hemmamatcher var utsålda. Något som 
gav en närmast osannolik fyllnadsgrad om 99 %! 
Detta har inte enbart uppnåtts genom våra ishjältars 
insatser, utan kanske än mer tack vare att vi steg för 
steg ökat underhållningskänslan och utbudet i arenan.



5

Framgångarna för våra juniorer har fortsatt under 
året och såväl vårt J20-lag som vårt J18-lag gick till 
slutspel i sin respektive högstaliga. För J18 var detta 
första gången man kvalificerade sig upp till denna 
nivå. Organisatoriskt har vi utvecklat juniororganisa-
tio nen ytterligare vilket märks i vårt rekryteringsarbete 
där många ungdomar har Örebro som förstaval för  
sin fortsatta hockeyutveckling.

Vår målsättning att fortsätta utveckla det regionala 
samarbetet har ytterligare förstärkts. Detta har dels 
skett via synligheten av A-lagsspelare i träningsmatch-
er i regionen och genom ”Hockeyns dag”. Dels 
också via ett stort antal utbildningstillfällen där Örebro 
Hockey stått för utbildning och support med utveck-
ling till regionens föreningar.

Sammanfattningsvis har det varit en fantastiskt lyckad 
säsong. Vi vet dock att det återstår väldigt mycket 

hårt arbete för att nå upp till den nivå vi siktar mot. 
För att tydliggöra våra ambitioner med föreningen har 
det under året arbetats fram en ny treårsplan med en 
målbild där vi skall vara en förening som varje år skall 
vara med och utmana om Svenska Mästerskapet. 
Detta kräver tuffa krav och mål inom varje delområde, 
men med den organisation och entusiasm som finns 
i föreningen idag så kommer vi att klara även dessa 
utmaningar.

Jag vill slutligen framföra ett stort tack från styrelsen 
till anställd personal, spelare, publik, partners och alla 
andra som på ett eller annat sätt bidragit till att vi idag 
har en förening som kan utmana om Svenska Mäster-
skapet i ishockey.

Ulf Gejhammar
Ordförande
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FÖRENINGEN
STYRELSEN
Styrelsen för Örebro Hockey Klubb org nr 875002-
4625 har under verksamhetsåret haft följande sam-
mansättning:

Ulf Gejhammar   Ordförande
Jacob Strömberg  Vice ordförande
Malin Engström Ledamot  
Ove Karlsson  Ledamot 
Mats Karlsson  Ledamot
Ulf Marcusson  Ledamot 
Christina Hedberg  Ledamot
Pontus Gustafsson  General Manager

VALBEREDNING
Björn Reineborg Sammankallande 
Nicklas Alm
Niklas Andersson

MÖTEN
Föreningen har under året haft nio stycken protokoll-
förda styrelsemöten. Dessutom har styrelsen genomfört 
två stycken strategidagar för att arbeta genom förening-
ens långsiktiga strategi.

MEDLEMMAR
Föreningen har under året haft cirka 200 medlemmar.

PERSONAL
Föreningen har i sin nya organisation haft 17 anställda 
tjänstemän utöver personal i och kring laget. Vissa 
av tjänsterna har varit deltidstjänster för att anpassa 
kostnaderna.

EKONOMI
Omsättningen för föreningen ökade till cirka 100 MSEK,  
inklusive verksamhet i dotterbolagen Örebro Elithockey 
AB och Arenaservice AB. Resultatet visar ett överskott 
på cirka 2,3 MSEK.



8

General
Manager

HR Manager Privat-
marknadschef

Företags-
marknadschef

Controller Head Coach Junioransvarig Arenachef VD

Biljett- och
Eftermarknad

Press och
Information

Säljare Ekonomi Assistant 
Coach

J20 Coach Säkerhetschef Örebro 
Elithockey AB

Team
Manager

Mediakub och
Hemsida

Säljare Assistant 
Coach

J18 Coach

Marknad
Kampanj-

försäljning och 
Eventkoordinator

Målvakts
Coach

U16 Coach

Fystränare NIU/Hockey-
gymnasium

Massör Head Scout

Material-
förvaltare

Arenaservice 
AB

Läkarteam



9

Organisationen i SHL föreningen Örebro Hockey  
börjar alltmer att stärkas och arbetssätten förfinas.  
Vi har under det gångna året delat upp organisatio-
nen i två tydliga delar; privatmarknad och företags-
marknad. Detta för att på ett tydligare sätt fokusera 
på våra två viktigaste områden som båda lever i 
symbios med varandra för att nå framgång. Övriga 
funktioner är stödfunktioner för att få dessa att funka 
på ett så bra sätt som möjligt.

Vår partnerförsäljning har utvecklats på ett mycket 
bra sätt och vi har idag cirka 800 företag som vi 
har en affärsmässig relation med. Huvudfokus inför 
framtiden är att utveckla partnerförsäljningen i ett 
bredare område än Örebro regionen där vi i dagsläget 
i huvudsak verkar. Vår attraktionskraft är i dag natio-
nell och vi vill bli bärare av kommersiella budskap för 
företag med ett riksperspektiv, detta utan att tappa 
det regionala engagemanget som vi skall göra allt för 
att stärka.

På privatmarknadssidan har vi lyckats fantastiskt 
bra med en fyllnadsgrad i arenan på dryga 99 %, 
mäktigt. Huvudfokus under året har varit att attrahera 
olika målgrupper via strategiska temamatcher och 
hitta nya målgrupper som gillar vår produkt inom de 
olika segmenten. Vi har också haft som fokus att i allt 
större utsträckning hitta partners som vill samarbeta 
med oss vid dessa tillfällen. Vi har förstärkt eventsidan  
med Linnea Leijonklo som kampanj- och eventsäljare.

ORGANISATION
Arbetssättet för organisationen har haft sin bas i 
affärsplaner som samtliga anställda har arbetat fram 
och dessa följs kontinuerligt upp under året.

Vi har tagit stora steg på den administrativa sidan där 
processer och policys utvecklats, något som tyvärr 
har varit eftersatt sedan vi fick vår SHL-status.

Hela organisationen har arbetat hårt med övergång till 
bolag under hela året. Detta har varit väldigt positivt 
då samtliga processer har granskats men krävt ett 
stort jobb, dock i många fall av engångskaraktär.

Gällande den sportsliga organisationen så har vi även 
förstärkt den under året och hittat arbetssätt som 
kommer att fungera över tid. På scoutingsidan så har 
vi rekryterat en Head Scout, Anders Östberg, som 
sett närmare 200 matcher live under säsongen och 
ger oss bra rapporter på spelare vi vill att han ska 
följa. Anders jobb går i huvudsak ut på att bli träffsäk-
rare i vårt viktiga rekryteringsarbete.

Det är med stor stolthet Örebro Hockey kan se till-
baka på säsongen som gått och jag vill rikta ett stort 
tack till alla de fantastiska insatser som alla i organisa-
tionen bidragit med.

Nu tar vi nästa steg och känner oss väl rustade för att 
möta kommande säsong.
 
Pontus Gustafsson
General Manager
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A-LAGET
Efter att vi klarat av målsättningen att hänga kvar i 
SHL första säsongen var det dags att ta oss an den, 
enligt många, så svåra utmaningen “Andra Året”. 
Förberedelserna började i maj månad under ledning 
av fystränare Mattias Mattsson. Nya i ledarteamet för 
säsongen var Johan Tornberg vilken ersatte Roland 
Sätterman som assisterande tränare samt Kristoffer 
Eriksson som målvaktstränare.

Vad det gäller spelartruppen var det nytt på målvakts-
posten, nämligen en bekanting till mig, Julius Hudacek.  
Jag hoppades att Julius skulle förstärka vårt försvars-
spel och ge oss chansen att vinna matcher även 
när laget ej var på topp. Med facit i hand så blev det 
bingo. Förutom bra spel i kassen blev “Julle” publikfa-
vorit med sin egen “Hudashow”. 

På backsidan värvades Joonas Jalvanti från Finska li-
gan, Stefan Johansson från HV71, Jakob Krejcek från 
Tjeckien samt Gustav Backström och Filip Bergmark 
från J20. Nya på forwardsidan var Derek Ryan, ame-
rikansk spelare från Österrikiska ligan, Daniel Viksten 
från Malmö Redhawks samt Anton Brehmer och  
Calle Åsell från J20.

Vi avslutade sommaren med att tillbringa några dagar 
i Lindesberg där det bjöds på powerskating och stick-
handling med Pittsburg Penguins ryske specialtränare 
Max Ivanov. Det blev några lärorika och annorlunda 
ispass dessa tre dagar. Den 4 augusti bjöds det på 
officiell isstart och den 13 augusti träningsmatch mot 
Brynäs. Därefter avresa till Schweiz för matchläger 
med matcher mot Lugano, Ambri-Piotta och Zug.

Seriepremiären gick av stapeln den 11 september 
mot Modo i Ö-vik. Skönt att vara igång igen och vi 
visade direkt att vi lyckats höja vår nivå jämfört med 
säsongen innan. Eftersom vi hade en bred trupp 
samt inlett ett samarbete med Vita Hästen i Hockey-
Allsvenskan så passade det utmärkt att slussa några 

spelare till Norrköping för att få spela fler matcher 
samt utvecklas på ett bra sätt.

Vi fortsatte att spela stabilt under hösten och växte in 
i SHL-kostymen på ett bra sätt. Efter nyår gjorde vi ett 
par ändringar i truppen: Tim Wallace till Brynäs och 
Mikko Lehtonen värvades från SAIK.

Det som gladde mig mest var att vi visade en bra 
stabilitet. Ett kvitto på det var att vi endast vid ett 
tillfälle förlorade tre matcher i rad, samtliga uddamåls-
förluster. En kedja som satte skräck i motståndarlagen 
var den med Johansson-Ryan-Viksten, snabb kreativ 
hockey som uppskattades stort av Hockeysverige.

Vår interna målsättning att nå ”topp 6” infriades och 
vi var klara för kvartsfinal, en fantastisk bedrift av hela 
föreningen. Det visar att vi är på väg att etablera oss 
i SHL, vilket också är ett viktigt mål. Kvartsfinalmot-
ståndarna Växjö Lakers, favorit till SM Guldet! Jag 
hade dom som vinnare före säsongen men här fick 
dom jobba hårt för att klara av oss och vi föll med 
flaggan i topp efter sex stenhårda drabbningar varav 
två suddenförluster.

Jag vill tacka spelare och övriga ledare runt laget för 
ett fantastiskt bra jobb. Vidare, ett stort tack till er som 
jobbar för att fylla arenan på det sätt som gjorts under 
den gångna säsongen. Det finns många föreningar 
som avundsjukt ser på den beläggning och stäm-
ning som skapats i hallen. Sist men inte minst, tack 
till er supportrar och partners som ställer upp på ett 
fantastiskt sätt, utan er är jag övertygad om att det 
ej varit genomförbart. Med fortsatt ödmjukhet, hårt 
arbete och glimten i ögat ser jag redan fram emot att 
träffa er igen i höst. 

Håll serven,
Kent Johansson
Head Coach 



11

J20
När jag tillsammans med Jens Gustafsson den 1 maj,  
satt och tittade på vårt lag, om vad vi skulle ta in 
och vilka vi skulle behålla, så tog vi ett beslut om att 
inte plocka in för många och framför allt avstå dom 
spelare vi inte hade bra koll på. Vi tyckte det var bättre 
att behålla våra egna spelare och ge dom chansen att 
utvecklas.

Efter en bra sommarträning var så dags att gå på is, 
spännande och framförallt en utmaning att utveckla 
spelare att göra ett bra resultat. Träningsmatcherna 
var långt ifrån vad jag hade hoppats på men vi job-
bade hårt på vårt spel och trodde på varandra. Vi av - 
slutade på ett bra sätt och gick in i seriespelet med en 
bra känsla. 

Laget visade under hela säsongen på en härlig vilja 
och hösten blev ett bra bevis på detta med bra resul-
tat samt en härlig utveckling på spelarna.

Målet för oss var att knipa en topp 10-plats och få 
möta dom allra bästa efter jul. Målet som vi satte 
infriades men framförallt var det sättet vi spelade på 
som fick mig att glädjas, ett hårt arbetande lag som 
jobbade stenhårt match efter match.

Topp 10 kanske inte blev som vi hade hoppats på 
och jag tycker inte heller att vi kom upp i det aggres-
siva spel som tog oss dit. När vi sedan gick in i 
slutspelet valde vi i samråd med spelare och ledare att 
välja Frölunda. Tyvärr tycker jag inte att vi kom upp i 
vår bästa nivå och blev utslagna direkt i första rundan. 
Frölunda tog sig hela vägen till final, så det tyder på 
att vi mötte ett bra lag.

Trots det snabba och tråkiga uttåget i slutspelet är vi 
ändå ganska nöjda med säsongen. Bra utveckling på 
många spelare som i slutändan gav våra kärnspelare 
ett välförtjänt A-lagskontrakt; Kalle Jellvert, Rasmus 
Fyrpihl och Gustav Backström samt att det finns 
ett par till som ”knackar på dörren”. Jag ser ljust på 
Örebros juniorsatsning där Jens gör ett bra jobb och 
vi kommer se att det ger frukt inom en snar framtid. 

Lars Ivarsson
Head Coach J20
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Säsongen 2014-2015 var framgångsrik för klubbens 
J18-lag. Spelare och ledare fastställde tidigt på försä-
songen att som mål kvalificera sig för J18 Allsvens-
kan. Senast klubben lyckats med detta var säsongen 
2004-2005, alltså för tio år sedan.

För att uppnå det uppsatta målet fick spelarna 
genomgå en hård försäsongsträning under sommar-
halvåret. Den höga träningsmängden vidhölls sedan 
under hela säsongen. Spelarna varvade  intensiva 
ispass med tuff styrke- och konditionsträning. Den 
ökade träningsmängden innebar en omställning för 
en del men det hårda jobbet resulterade i att spelarna 
förbättrade sina fysiska värden markant. 

På hösten inledde J18 Elit serien med en snöplig 
förlust i premiären mot Grums. Laget lyckades dock 
spela upp sig rejält under resterande del av serien 
och höll efter starten en jämn hög nivå. Målsättningen 
var att knipa en av de J18 Allsvenska platserna som 
tilldelas de fem högst placerade lagen i tabellen. Vi 
lyckades hamna på en tredje plats efter Leksand och 
Brynäs men före lag som Färjestad och Västerås. Det 
var även glädjande att vi lyckades besegra flera av 
seriens topplag, vilket vi under tidigare säsonger haft 
svårt att lyckas med. 

Efter en lyckad första halva av säsongen så gick det 
tyngre i J18 Allsvenskan. En nionde plats var resulta-
tet när serien summerades. Skickligt motstånd och 

en oerfarenhet från spel på denna nivå var bidragande 
faktorer till att vi inte lyckades nå SM-slutspelet. Sett 
över hela säsongen var denna dock resultatmässigt 
en framgång.

J18-laget kännetecknades denna säsong av en hög 
arbetsmoral och en fysisk spelad ishockey. En stark 
laganda där spelarna arbetade för varandra var även 
det kännetecknande för laget. 

Det huvudsakliga målet för juniorverksamheten är att 
utveckla spelarna. Utvecklingsfokuset har bland annat 
legat på att lära spelarna hantera att spela i ett högt 
tempo, följa taktiska modeller samt utveckla goda trä-
ningsvanor. Spelarna har tagit stora kliv i sin utveckling 
under den gångna säsongen. De goda matchresulta-
ten samt att hela 14 spelare i J18-ålder fick testa på 
spel i J20 SuperElit vittnar om en stark utveckling. 

Att säsongen blev en framgång härleds till spelarnas 
starka engagemang och hårda arbete för att utveck-
las som hockeyspelare. Även ledare och funktionärers 
arbete har bidragit till denna framgång. 

Vi i J18-gänget ser med tillförsikt fram emot en ännu 
bättre säsong 2015-2016.

Filip Björk
Head Coach J18

J18
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Säsongen startades upp i april månad med barmarks - 
träning. För många kom det som en chock med den 
hårda träningen som många av spelarna inte var vana 
med. Detta eftersom de kommer från olika klubbar  
runt om i länet där man inte sommartränat lika 
mycket.

När man går in till en U16-säsong är det många 
tankar och funderingar, det är året då man ska spela 
TV-pucken och även söka till olika hockeygymnasium 
runt om i landet. Detta gör att det för många är ett 
jobbigt år med mycket press både på sig själv och 
från andra vilket ibland blir en börda.

Hockeysäsongen drog igång den 28 juli och vi 
tränade parallellt med distrikstlaget som även skulle 
ta ut sin trupp till TV-pucken. Det kan vara skillnad på 
trupperna mellan TV-pucken och Örebro U16, vilket 
var fallet denna gång med. Vi hade i år en trupp på 
20+2 där några var födda år 2000.

Seriepremiären spelade vi mot Hedemora. Vi var inte 
alls med i matchen som slutade med förlust men blev 
ett bra kvitto på vad vi behövde lägga ner lite mer 
träning på. Jag tror även det var bra för grabbarna att 
se vad som krävs i den här serien och att man varje 
match är fokuserad på uppgiften och att 100 % hårt 
jobb är vad som krävs. 

Under hösten tog vi många stora steg och kunde 
utmana alla lag med ett bra försvarspel och målvakt-
spel. Det gjorde att vi gav oss chansen att vinna varje 
match och där segrar mot Leksand sticker ut allra 
mest.

Under mellandagarna mellan jullov och nyår åkte vi till 
Göteborg och Scandinavium Cup. En bra turnering 
från vår sida där vi fick chansen att mäta oss mot de 
allra bästa lagen på U16-nivå. Vi vann mot HV71 och 
Malmö, spelade oavgjort mot DIF och Rögle men 
föll mot Linköping. Vi åkte hem därifrån med ett bra 
självförtroende och mycket bra erfarenhet för både 
grabbarna och oss ledare. 

Under vårsäsongen fortsatte vi att prestera bra 
ishockey i U16-serien men räckte inte till för att gå till 
slutspel. Men i det stora hela så är jag nöjd över hur 
vi har presterat under seriespelet, med bra utveckling 
både individuellt och lagmässigt.

Vi avslutade säsongen med att åka till Prag för att 
spela en avslutningscup. En rolig avslutning för 
spelare och ledare samt föräldrar som fick följa med. 
Motståndet var inte riktigt så bra som vi önskade. Vi 
gick segrande ur cupen med en målskillnad på 66-3. 

Sebastian Öhlund
Head Coach U16

U16
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En viktig del i klubbens arbete är fokus på regionsam-
arbetet. Efter att förra säsongen haft tre tillfällen där vi 
samlade ledare från hela regionen till utbildning i olika 
teman, så fortsatte detta arbete säsongen 2014-2015 
med ett nytt projekt.

Denna säsong valde vi att rikta våra resurser mot 
yngre spelare i regionen. Vi genomförde tre stycken 
clinics med spelare födda 00, 01 och 02. Platserna 
var Hällefors, Fellingsbro och Kumla. Varje tillfälle 
innehöll ispraktik och teori. Även klubblagstränare har 
varit inbjudna och deltagit vid dessa dagar. Det har 
varit mycket uppskattat runt om i regionen.

Instruktörer har varit undertecknad tillsammans med 
Johan Tornberg och Håkan Åhlund från Örebro 
Hockey. Mikael Rundgren, hockeykonsulent från SIF 
och Anders Eriksson från ÖHUF samt Henrik Löfsäter 
från ÖLIF.

Även denna säsong genomfördes Hockeyns Dag 
med stor uppslutning runt om i länets ishallar. Redan 
nu pågår ett nytt projekt, att tillsammans med SISU, 
skapa en utbildningsplattform för unga ambitiösa 
tränare i regionen. 

Jens Gustafsson
Junioransvarig 

DEN ”REGIONALA”  
UTVECKLINGEN 
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Örebro Arenaservice AB sköter driften av restauranger, 
pubar och kiosker i Behrn Arena. För att sköta alla 
inköp, all försäljning och personalplanering har vi hjälp 
av en extern part som har totalansvar för driften. Det är 
viktigt för oss att kunna serva våra besökare på bästa 
sätt och vi gör allt för att hela tiden utveckla denna del. 
Under året har inga större byggnationer eller ändringar 
utförts. Vi ser fram emot kommande säsong då en hel 
del byggnationer kommer att genomföras inför denna.

Styrelse under året:
Ulf Gejhammar  Ordförande
Pontus Gustafsson Ledamot
Mikael Carlsson  Ledamot
Bo Andersson Suppleant, VD

ÖREBRO ARENASERVICE AB

Örebro Elithockey AB hyr samtliga loger och kommer-
siella ytor av Örebroporten Fastigheter AB. Vi hyr totalt 
18 loger varav 16 hyrs ut på två-årsavtal. Samtliga 
loger har under året varit uthyrda och efterfrågan på 
loger är stor. De två stora matchlogerna har också 
varit eftertraktade och har i stort sett varit uthyrda 
varje match. 

Styrelse under året:
Ulf Gejhammar Ordförande
Pontus Gustafsson Ledamot
Bo Andersson Suppleant, VD

ÖREBRO ELITHOCKEY AB
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN  
OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Föreningen har under året omstrukturerat sina 
koncernbolag för att passa den överlåtelse av elit-
verksamheten som skedde till dotterbolaget Örebro 
Elithockey AB, 556914-3513 per 2015-04-30.

Överlåtelsen av elitverksamheten skedde till en mark-
nadsvärdering på 36 000 000 kr och gav en vinst på 
33 090 617 kr efter avräkning av bokförda värden på 
överlåtna materiella- och immateriella tillgångar.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Uppgifterna i flersårsöversikten har ej räknats om vid övergång till K3-regelverket, med hänvisning
till K3 p.35.3 och 35.32
  2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Nettoomsättning tkr 90 033 74 346 34 416 25 975 16 703
Resultat efter finansiella poster tkr 35 898 1 384 495 -1 002 491
Soliditet % 65 15  9  1  29

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Med överlåtelsen av elitverksamheten från Örebro 
Hockey Klubb till Örebro Elithockey AB följer krav från  
SHL/SIF att Örebro Elithockey AB, som licenssökan-
de för spelrätten i SHL, ska ha minst 4 000 000 kr 
i eget kapital per 2015-05-01. För att bolaget ska 
uppfylla detta krav har Örebro Hockey lämnat ett 
aktieägartillskott på 4 750 000 kr till Örebro Elithockey 
AB per 2015-04-30, vilket motsvarar upparbetad vinst 
i Örebro Hockey Klubb för åren 13/14 och 14/15.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 1 940 372
Årets vinst  35 898 234
  37 838 606
Styrelsen föreslår att vinstmedlen  
disponeras så att i ny räkning överförs  37 838 606
 37 838 606

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
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RESULTATRÄKNING
 Not 2014.05.01 2013.05.01
   – 2015.04.30 – 2014.04.30

Nettoomsättning   86 690 542  70 840 667
Offentlighetsrättsliga intäkter   3 342 524  3 504 957
Medlemsavgifter   80 650  139 100
Vinst vid överlåtelse av elitverksamhet   33 090 617  0
  123 204 333  74 484 724
Rörelsens kostnader
Föreningskostnader   -19 555 386  -16 769 181
Övriga externa kostnader  2  -8 969 636  -7 406 779
Personalkostnader  3  -58 449 536  -48 694 596
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -291 772  -190 723
Summa rörelsens kostnader   -87 266 330  -73 061 279

Rörelseresultat   35 938 003  1 423 445

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar  4  33 130  0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   12 482  40 745
Räntekostnader och liknande resultatposter   -85 381  -80 003
Summa resultat från finansiella poster   -39 769  -39 258

Resultat efter finansiella poster   35 898 234  1 384 187

Årets vinst   35 898 234  1 384 187
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 Not  2015.04.30 2014.04.30
    
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  5  0  816 329

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  6  4 804 950  50 000
Fordringar hos koncernföretag  7  33 853 912  0
Andelar i intresseföretag  8  0  100 000
Andra långfristiga fordringar  9  9 209 664  5 207 466
  47 868 526  5 357 466
Summa anläggningstillgångar   47 868 526  6 173 795

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Ishockeymaterial   0  401 400

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   5 169 561  1 291 838
Fordringar hos koncernföretag   0  1 836 400
Övriga kortfristiga fordringar   3 073 012  2 208 526
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  140 515  734 032
  8 383 088  6 070 796

Kassa och bank  2 205 071  124 077
Summa omsättningstillgångar   10 588 159  6 596 273
Summa tillgångar   58 456 685  12 770 068

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  10

Fritt eget kapital
Balanserat resultat   1 940 372  556 185
Årets vinst   35 898 234  1 384 187
  37 838 606  1 940 372
Summa eget kapital   37 838 606  1 940 372
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser  11  9 209 664  4 996 736
Summa avsättningar   9 209 664  4 996 736

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   1 600 071  673 755
Skulder till koncernföretag   31 475  165 019
Aktuella skatteskulder   1 545 296  712 052
Övriga kortfristiga skulder   1 755 399  1 220 877
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 476 174  3 061 257
Summa kortfristiga skulder   11 408 415  5 832 960
Summa eget kapital och skulder   58 456 685  12 770 068

Ställda säkerheter  12  9 209 664  4 996 736
Ansvarsförbindelser  13  1 626 101  174 295

BALANSRÄKNING
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NOTER

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas 
årsredovisningen med tillämpning av årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 
(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i 
enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35.

Örebro Hockey Klubb är ett mindre företag och har 
utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om  
jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presen-
te rade jämförelsetal överensstämmer i stället med 
de uppgifter som presenterades i föregående år 
årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså 
tillämpats för de år som presenteras i årsredovisning-
en, och det finns därmed brister i jämförbarheten 
mellan åren.

Företaget är ett mindre företag enligt Årsredovisnings-
lagens definition och upprättar därför ingen koncern-
redovisning.

Utländska valutor
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt trans-
ak tionsdagens avistakurs.

Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker 
och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet 
med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter 
avdrag för moms och rabatter.

Tjänsteuppdrag
Företaget tillämpar huvudregeln för tjänsteuppdrag på 
löpande räkning och fastprisuppdrag.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till för- 
 värvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation 
och underhåll redovisas som kostnader. Realisations-
vinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema-
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5 år

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare 
redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. 
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 må-
nader efter balansdagen, vilka klassificeras som an-
läggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapi-
taltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvär-
det när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag 
redovisas som intäkt.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet och består i sin helhet 
av ishockeymaterial. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först utmetoden (FIFU).

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller 
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Avsättningarna avser i sin helhet 
pensionsåtaganden för spelare.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och 
bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller infor-
mell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning:
I företaget förekommer såväl avgiftsbestämda som 
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NOT 2
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

 2014.05.01 2013.05.01
 – 2015.04.30 –2014.04.30

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom 1 år  0  4 776 187
Förfaller till betalning senare än 1 men inom 5 år  0  0
Förfaller till betalning senare än 5 år  0  0
 0  4 776 187

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter  4 776 187  3 583 004

I bolagets redovisning utgörs den operationella leasingen
i allt väsentligt av hyrd arena och hyrda lokaler.

förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda 
planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat 
företag och har inte någon legal eller informell förplik-
telse att betala något ytterligare även om det andra 
företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets 
resultat belastas för kostnader i takt med att de an-
ställdas tjänster utförts.

Företaget redovisar förmånsbestämda pensions-
planer i enlighet med K3s förenklingsregler. Företaget 
har bl. a. förmånsbestämda planer som innebär att 
pensions premier betalas och dessa planer redovisas 
som avgiftsbestämda planer.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

NOT 1 
FORTS
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NOT 3
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

 2014.05.01 2013.05.01
 – 2015.04.30 –2014.04.30

Medelantalet anställda
Kvinnor  5  4
Män  60  38
Totalt  65  42

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och andra ersättningar  38 684 507  31 407 549
Sociala kostnader  10 519 195  9 093 573
Pensionskostnader  7 438 914  6 396 556
Totalt  56 642 616  46 897 678

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor  2  1
Män  5  8
Totalt  7  9

Antal verkställande direktörer  
och andra ledande befattningshavare
Män  1  1
Totalt  8  10

NOT 4
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR  
SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 2014.05.01 2013.05.01
 – 2015.04.30 –2014.04.30

Realisationsresultat vid försäljningar  33 130  0
Summa  33 130  0



22

NOT 6 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

 2015.04.30 2014.04.30

Ingående anskaffningsvärden  50 000  50 000
Årets förändringar
- Tillkommer genom omstrukturering koncern  54 950  0
- Tillkommer genom lämnat aktieägartillskott  4 750 000  0
- Avgår genom omstrukturering koncern  -50 000  0
Utgående anskaffningsvärden  4 804 950  50 000
Redovisat värde  4 804 950  50 000

Namn  Org nr  Säte Eget kapital Resultat

Örebro Hockey Holding AB  556994-5396  Örebro  48 921  -1 079
Örebro Elithockey AB  556914-3513  Örebro  4 257 619  -553 729
Summa    4 306 540  -554 808

Namn Antal andelar Kapital- Rösträtts- Bokfört värde Bokfört värde
  andel % andel % 15-04-30 14-04-30

Örebro Hockey Holding AB  50 000  100,0  100,0  50 000  0
Örebro Elithockey AB  4 950  9,9  52,4  4 754 950  50 000
Summa     4 804 950  50 000

NOT 5 
INVENTARIER

 2014.05.01 2013.05.01
 – 2015.04.30 –2014.04.30

Ingående anskaffningsvärden  1 176 330  341 007
Årets förändringar
- Inköp  490 966  835 323
- Avgår genom överlåtelse elitverksamhet  -1 667 296  0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0  1 176 330

Ingående avskrivningar  -360 001  -169 278
Årets förändringar
- Avskrivningar  -291 772  -190 723
- Avgår genom överlåtelse elitverksamhet  651 773  0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0  -360 001
Utgående restvärde enligt plan  0  816 329
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NOT 7 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

  2015.04.30
Uppgifter om dotterföretag
Företaget är moderföretag till Örebro Hockey Holding AB, 556994-5396  
och till Örebro Elithockey AB, 556914-3513. Båda med säte i Örebro.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp   (%)   6
Försäljning   (%)   3

NOT 9 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

 2014.05.01 2013.05.01
 –2015.04.30 –2014.04.30

Ingående anskaffningsvärden  5 207 466  0

Årets förändringar
- Tillkommande fordringar  4 212 928  5 207 466
- Avgår genom amortering  -42 840  0
- Avgår genom överlåtelse elitverksamhet  -167 890  0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  9 209 664  5 207 466

Del av långfristiga fordringar avser tecknade kapitalförsäkringar för tryggandet av
pensionsutfästelser.
Pensionsutfästelserna redovisas enligt post för post-metoden som avsättningar 
och värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet 
per balansdagen. Angivna belopp inkluderar särskild löneskatt.

NOT 8 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

 2015.04.30 2014.04.30

Ingående anskaffningsvärden  100 000  0
Årets förändringar
- Inköp av andelar  0  100 000
- Avgår genom omstrukturering koncern  -100 000  0
Utgående anskaffningsvärden  0  100 000
Redovisat värde  0  100 000
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NOT 10 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

 Balanserat Årets Totalt
 resultat resultat

Belopp vid årets ingång  556 185  1 384 187  1 940 372
Balanseras i ny räkning  1 384 187  -1 384 187  0
Årets resultat   35 898 234  35 898 234
Belopp vid årets utgång  1 940 372  35 898 234  37 838 606

NOT 12 
STÄLLDA SÄKERHETER

 2015.04.30 2014.04.30

För egna avsättningar och skulder
Avseende avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser
Kapitalförsäkring  9 209 664  4 996 736
Summa ställda säkerheter  9 209 664  4 996 736

NOT 11 
AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER

 2014.05.01 2013.05.01
 –2015.04.30 –2014.04.30

Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk  9 209 664  4 996 736
Summa  9 209 664  4 996 736

Pensionsutfästelserna redovisas enligt post för post-metoden som avsättningar och  
värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet per balansdagen.  
Angivna belopp inkluderar särskild löneskatt.
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NOT 13 
ANSVARSFÖRBINDELSER

 2015.04.30 2014.04.30

Eventualskulder
Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulderna  1 882 630  174 295
Summa ansvarsförbindelser  1 882 630  174 295

Pensionsåtagande som inte tagits upp i balansräkningen och som täcks av föreningsägd
kapitalförsäkring. Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av ovanstående
eventualskulder.



2626

Örebro 2015-05-28

Pontus Gustafsson  Ulf Gejhammar 
General Manager  Ordförande
 

Jacob Strömberg  Malin Engström 
Vice Ordförande
 

Ove Karlsson Mats Karlsson
 

Ulf Marcusson Christina Hedberg
 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-05-29

Anders Silfverling  Jihmmy Ingvarsson
Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor
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örebro Hockey, Orvar Bergmarks Plats 5, 702 23 Örebro
Tel: 019 13 00 30   mail: info@orebrohockey.se   

orebrohockey.se


