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Ekonomiska motgångar
men en stark framtidstro
Under säsongen pendlade vi alla mellan
hopp och förtvivlan och till slut kom tidpunkten när vi bestämde oss för att göra
en förändring. Vårens vändning från kvalplats till en kvartsfinal via play in-segern
mot Färjestad skapade en stark framtidstro i och runt Brynäs IF.
I år har de skador som drabbade A-laget slagit hårt på våra juniorlag, men när
det kom till slutspel så visade vårt J18-lag
att de är bäst när det gäller, och vann åter
igen ett SM-guld till föreningen. Vårt J20lag har haft ett tyngre år, en följd och en
frukt av att många juniorer varit med och
tränat med A-laget. De fick aldrig chansen att vara den homogena grupp som
de skulle vara för att prestera på topp.
Brynäs U16 åkte ut i SM-kvalet, och vårt
Damlag tog sig till kvartsfinal, men det
tog slut i en tredje och avgörande match
mot Leksands IF. Medaljer och framgångar i all ära, när det kommer till vår
juniorsatsning är det individernas utveckling som är i fokus. Under säsongen har
tretton spelare fått chansen att spela med
A-laget, och alla har gjort det väldigt bra.
I vår ungdomsverksamhet har vi idag
220 aktiva barn och vi fortsätter att märka
av ett ökat intresse. Den här säsongen
har vi äntligen fått den efterlängtade hallen på Brynäsvallen. Det kändes otroligt
stort när det var dags för invigning. Det
är ju lite romantik över Brynäsvallen där
många knutit på sig skridskorna för första gången. Nu behöver vi inte längre
vara beroende av vädret utan kan ge våra
yngsta spelare betydligt bättre träningsmöjligheter.
Vår sommarhockeyskola fortsätter att
vara väldigt populär och är något vi ska
vara stolta över. Den välbesökta sommarhockeyskolan bedrivs under tre veckor
varje sommar för ca 520 elever där många
uppskattar den mängd istid som ges. Vi
fortsätter att hålla en hög kvalité och
välkomnar i sommar de nya, men också
återkommande eleverna till årets sommarhockeyskola.
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Tillsammans med UNICEF, starka partners och i samverkan med andra goda
krafter i samhället har vi i år byggt upp
en ny verksamhet, En bra start, som ska
bidra till att fler barn får rätt till utbildning, lek, vila och fritid. Under året har vi
verkat inom flera olika områden, bland
annat har spelare och ledare i föreningen
funnits på plats i skolmiljön för att finnas
till hands för barnen med läxläsning, lek
och aktivitet. Det långsiktiga arbetet har
tagits emot väl av barnen, skolorna, men
också av spelare och ledare. Det är viktigt
för oss att ta det sociala ansvaret utanför
isen, att vara goda förebilder och se till
varje barns bästa.
Ekonomiskt kommer vi tyvärr att även
i år redovisa ett negativt resultat. Under
budgetarbetet landade vi på en nollbudget där förutsättningarna var ett snitt på
6000 besökare. Nu tappade vi ytterligare
publik och samtidigt har skador i vårt
representationslag och ett tränarbyte
medfört extra kostnader. De tre sakerna
är de främsta orsakerna som bidragit att
vi i år visar ett negativt resultat på nästan
7 miljoner kronor. Vi har redan nu påbörjat ett arbete med att vrida ekonomin åt

rätt håll. Bland annat har nedskärningar
gjorts samtidigt som hela kostnadsmassan ses över. Det är ett arbete som kommer att fortskrida en tid för att se till att
vi återigen hamnar på rätt köl.
Till sist vill vi rikta ett stort tack till de
besökare som kommit och sett matcherna i år. Trots att det varit mindre publik
än tidigare vill vi nämna vår ståplats som
har varit grymma och hållit igång under
säsongen. Ni har gjort ett kanonjobb! Nu
ser vi fram emot en säsong där kampen
om det 14:e SM-guldet går vidare och
där vi tillsammans siktar mot nya vinster
och framgångar, både på och utanför
isen.

Jan-Erik Silfverberg
Ordförande

Hans-Göran Karlsson
Klubbdirektör

Avslutningen gav energi
En ny sportchef och två nya assisterande tränare, inför säsongen gjordes flera
förändringar i organisationen runt A-laget. När resultaten uteblev under hösten och
vintern kom ytterligare förändringar, och kvalserieplatsen byttes ut mot kvartsfinal.
Inför säsongen splittrades tränarstaben
som tidigare bestått av Tommy Jonsson
som huvudtränare och Janne Larsson
som assisterande tränare. Larsson lämnade båset för arbetet som videocoach
medan Ove Molin och Andreas Dackell
tog plats som assisterande tränare bredvid Jonsson.
En viktig pusselbit i det nya lagbygget
inför säsongen 2014/2015 var Magnus
Ågren, ny fystränare i Brynäs IF. Målet var
en ännu mer individuell träning för att få
ut maximalt av varje enskild spelare.
– Magnus har infört en mer grenspecifik träning där vi också jobbar mer i
smågrupper där spelare med ungefär
liknande behov tränar tillsammans, sä-

ger Stefan Bengtzén, sportchef i Brynäs
IF. Det har även tillförts en ökad kunskap
när det gäller kost och allmän träningslära, det vill säga att ansvara för sin egen
kropp på ett ännu noggrannare sätt.
När säsongspremiären närmare sig
hade toppspelare som Ryan Gunderson
lämnat laget, samtidigt som guldhjälten
från 2012, Niclas Andersén, valde att återvända till Brynäs efter två år i Ryssland.
Någon kanonstart på säsongen blev det
inte, även om Gävlepubliken fick anledning att jubla i Gavlerinken Arena.
– Ingången på säsongen kändes positiv även om vi fick en tuff start på serien,
säger Bengtzén. Vi hade svårt att vinna
matcher på bortaplan och det satt sig

nog i huvudet på spelarna till slut. Som
tur var lyckades vi plocka en hel del poäng på hemmaplan istället.
En olycksdrabbad säsong
Tidigt på säsongen stod det klart att Jesper Ollas ådragit sig en ryggskada och
nästan samtidigt blev Jörgen Sundqvist
sjukskriven på grund av en handledsskada. I mitten av november bröt Sebastian Enterfeldt armen efter en tackling.
Skadorna blev för många och Stefan var
tvungen att fylla på i spelartruppen. Spelare som Jesse Niinimäki, Tim Wallace och
Tomas Slovak blev säsongskontrakterade
under december månad.
– Vi fick vår ”ryggrad” skadad och det
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var högst olyckligt. Just vid den tiden är
det ingen marknad som är överfull med
spelare, det ska vi vara medvetna om. Vi
var tvungna att fylla upp luckorna och
vårt fokus var att få in lite äldre spelare
med erfarenhet. Vi var i ett tufft läge och
det blir lite chansningar, lite för mycket
för att vara i min smak, men det tillhör.
Trots att luckorna efter de långtids
skadade spelarna fylldes upp blev inte
spelet det alla hade hoppats på. Brynäs
låg under kvalstrecket, fast beslutna om
att fortsätta arbeta med både spelare och
ledare kring A-laget. Förtroendet fanns
där och likaså tron på att vända den negativa trenden, både från spelare och organisation. I mitten av januari togs ändå
beslutet att byta ut de tre tränarna, man
hade nått till vägs ände.
– Det snurrade otroligt många tankar
i huvudet under den tiden. Jag var fast
övertygad om att tränarna skulle driva
detta i hamn ända fram till att vi tog beslutet. Det var när vi släppte in fem mål
i en period mot Skellefteå som bägaren rann över, då kände jag att vi måste
agera. Att byta ut tränarna var ett otroligt
tufft beslut, men vi var tvungna att göra
något. Det är en baksida med det här arbetet, det tillkommer tuffa beslut att ta.
Förlust blev till SM-slutspel
Det blev ett tränarbyte och Thomas ”Bulan” Berglund och Petter Nilsson klev in
som nya tränare i laget. Poängmässigt
fick inte laget den utdelning de ville ha
men en positiv reaktion ledde till ett
enormt energipåslag i truppen.
– Jag märkte skillnad redan första träningen. Vi fick ny energi i laget, precis vad
vi behövde vid det tillfället. Det tog lite
tid att gå igenom förändringarna med ny
tränare och spelidé, men vi visste att det
inte skulle bli något hokus-pokus direkt,
säger Stefan Bengtzén.
– Vi ville agera på en gång och vi satte
egentligen inte upp några speciella mål
mer än att spelarna så snabbt som möjligt skulle förstå vårt sätt att spela hockey,
säger Thomas Berglund. För att få ett lag
att jobba tillsammans och vinna matcher
så visste vi att vi måste ha tydliga regler i
spelet och det tycker jag också att vi lyckades med.
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Med tiden blev spelet bättre och
bättre och laget klättrade sakta men
säkert i tabellen och klarade sig undan
kvalspel. Istället blev det play-in spel mot
slutspelsspöket Färjestad. Brynäs och
Färjestad har en ganska lång slutspelshistoria mellan sig och det är Färjestad
som gått vinnande ur de flesta striderna
på senare år, men inte den här säsongen.
Brynäs slog ut Färjestad när man vann
den tredje och avgörande matchen på
bortaplan i Karlstad.
– Det var en riktigt tuff tid i början där
vi spelade bra, men utan att få med oss
poäng i den utsträckning vi ville, säger
Berglund. Samtidigt kände vi att vi hade
hittat rätt väg att gå, det kändes både
från spelare och ledare. Det är så lätt att
få panik och börja tvivla när poängen
uteblir, men det gjorde vi inte. Det fanns
aldrig några tvivel, vi trodde att vi kunde
vända på steken och där någonstans
kom vi över en tröskel, blev ett vinnande
lag och kunde slå ut Färjestad i Play-in
spelet.
Hyllade trots förlusten
I kvartsfinalen väntade svårslagna Skellefteå AIK, och det var där resan tog slut
för Brynäs säsongen 14/15. Även om spelet inte speglar matchutgångarna förlorade Brynäs med 4-0 i matcher. Det var
nog bara den sista matchen i Gavlerinken
där luften gick ur Brynäs som stod chanslösa. När matchen var slut stod publiken
upp, ropade efter laget och efter Petter
och Bulan för att hedra ett lag som mot
alla odds vänt på den negativa trenden,
som hade skrämt bort slutspelsspöket

Färjestad, ett lag som hade gett allt ända
in i kaklet.
– Det är inte ofta man får gå ut och
få applåder av hela ståplats efter förlust
med 4-0 i matcher i en kvartsfinal. Jag
kände en otrolig tacksamhet och det var
helt fantastiskt att fansen visade sin uppskattning på det viset, säger Berglund.
– Bulan och Petters uppdrag var att
klara oss ifrån ett negativt kvalspel, och
det gjorde de också, säger Bengtzén. Att
sedan slå ut Färjestad i play-in spelet blev
ett kvitto på att vi vänt en negativ trend.
Trots att vi åkte ur kvartsfinalen med fyra
raka förluster blev hela laget hyllade av
fansen, det var helt fantastiskt att se. Jag
tror att många såg att vi var på rätt väg.
Vi sådde massor av positiva frön i slutet.
Att bli tackade av fansen på det sättet var
helt otroligt, det uppskattade alla väldigt
mycket.
Ser fram emot nästa säsong
Kärleken från Gävleborna och Brynäsfansen har även mött Thomas ”Bulan”
Berglund utanför arenan. Något som får
honom att se fram emot nästa säsong
ännu mer.
– Vi har träffat folk på stan som kommit fram och varit väldigt positiva till vårt
sätt att spela. Det är grymt roligt att bli
uppskattad på det viset. Det hoppas jag
att spelarna tar åt sig av. De har anammat
vårt spel otroligt bra under den korta tid
vi hade på oss den här säsongen, säger
Berglund. Avslutningen på säsongen gav
en positiv framtidstro för alla. Nu är det
upp till oss att bevisa att vi kan ta ännu
ett steg nästa säsong.

Trög start slutade med rekord
Tighta matcher, djupa dalar och en storslagen vändning. Brynäsdamernas säsong
var allt annat än en spikrak väg mot topp fem.
Brynäs fick ingen mjukstart på serien
utan ställdes mot topptippade AIK och
Linköping. Två förluster till trots imponerade Brynäs med ett spel som ingav
hopp om att kunna matcha de favorittippade lagen om man bara fick slipa
på några detaljer. Det fanns något där, i
ögonen på spelarna, i spelet, som sa att
det inte var en omöjlighet.
Det var aldrig någon spikrak väg i seriespelet under säsongen 2014/2015.
Tjejerna i laget har under året fått lära
sig vikten av både uppladdning och att
fokusera rätt. För när spelet dalade, både
i matchserien men också under själva
matcherna, har det varit tränarnas ansvar att få spelarna på rätt väg. Fysiskt
och psykiskt fortsatte kriget om att nå en
topp femplacering, och spelarnas inställning inför varje enskild match var något
som blev avgörande.
Vändningen kom till slut
Ofta visade Brynäs upp ett överlägset
spel mot de sämre placerade lagen, men
det var också där frustrationen över de
uteblivna målen blev som störst. Målchans efter målchans, men det var otro-

ligt svårt för Brynäs IF att få in pucken
under delar av säsongen. När spelet och
chanserna fanns där, bredde frustrationen och ett tärande självförtroende ut
sig över gruppen.
Under säsongen började laget att
lägga mer fokus på skottövningar och
måltävlingar för att på något sätt skaka
liv i målskyttet igen. Till slut kom vändningen. Det var efter en förlustmatch
mot Munksund Skuthamns SK med 3-0
som säsongen skulle ändra riktning. Besvikelsen var total bland både spelare
och ledare och dagen efter skulle varje
spelare i laget ta ut sin frustration i returmötet. Proppen gick ur, målen öste in
och laget spelade en fantastisk ishockey.
När slutsignalen gick stod det 6-0 på tavlan, och Brynäs kanske viktigaste seger
under säsongen var ett faktum.
Matchen följdes upp med en 8-0 seger
mot Sundsvall där Brynäs bara hämtat
uddamålsförluster tidigare under säsongen. Därefter kunde laget avsluta
säsongen starkt och slutade på en femteplats i tabellen efter två uddamålsförluster mot svårslagna AIK och Linköping, där endast tillfälligheter avgjorde.

Matchen mot AIK gick dessutom till historien när resultatet kom först efter inte
mindre än 56 straffar!
Kvartsfinal mot ärkerival
Brynäs blev valda av Leksand i kvartsfinalen. I bäst av tre matcher gjorde ärkerivalerna upp om vidare avancemang.
Med nyvunnet självförtroende och en
bra känsla i laget vann Brynäs första mötet som spelades i Gavlerinken Arena,
men den positiva känslan skulle snabbt
gå över i frustration. Efter att Leksand
kvitterat till 1-1 i matcher avgjordes allt
i en tredje och sista match där Brynäs
fick två bortdömda mål och förlorade
matchen. Säsongen avslutades med
frustration, revanschlust och stora förändringar i truppen när Henrik Orevik
valde att lämna sitt uppdrag som huvudtränare i Brynäs IF efter tre år. Under
våren blev det sedan klart att tidigare
assisterande tränare Madeleine Östling
tar steget upp som huvudtränare. Hon
kommer att leda laget tillsammans med
tidigare Brynässpelaren Nanna Jansson
som går in som assisterande tränare inför
säsongen 2015/2016.
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Morgondagens Brynäsare!
Brynäs framgångsrika juniorverksamhet har haft ett år i utvecklingens tecken.
Säsongen har utmanat både spelare och ledare mentalt och samtliga lämnar nu
säsongen 2014/2015 med nya erfarenheter i bagaget. Brynäs J18 tar dessutom med
sig ett nytt SM-guld efter ett spännande Gävle-Daladerby.
Brynäs IF har sedan starten av sin juniorsatsning i början av 2000-talet arbetat
långsiktigt och målmedvetet med att
fostra fram nya talanger till Brynäs A-lag.
Juniorverksamheten går idag, tillsammans med satsningen på hockeyskolan
och talangutvecklingsprojektet under
namnet Morgondagens Brynäsare. Här
fostras juniorer till A-lagsspelare och
framtida kulturbärare.
Efter nästan 15 år har juniorverksamheten blivit en viktig del av föreningens
identitet. Här har spelare som bland annat Nicklas Bäckström, Jakob Silfverberg,
Anders Lindbäck, Christian Djoos och
Calle Järnkrok passerat genom tiderna.
Utveckling är nummer ett
Målsättningen i Brynäs juniorverksamhet är inte att samla troféer och medaljer i högar. Istället ligger fokus på individens utveckling för att spelare senare
ska kunna ta klivet upp till A-laget, men
en välmående grupp med spelare som
fortsätter att utvecklas och fortsätter att
älska det de gör visar sig ofta i ett bra resultat.
Säsongen 2014/2015
Det har varit ett svängigt år för Brynäs juniorer. Samtliga lag har fortsatt anamma
de träningsmetoder som används i A-la-
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get. Det gör att spelare i en tidig ålder får
den kunskap och de verktyg som krävs
för ett eventuellt seniorspel.
Tidigt syntes flera spelare växa både
som spelare och som ledare i lagen.
Men när säsongen drog igång drabbades både A-laget och J20 hårt av skador,
något som påverkade alla juniorlag. När
A-laget ger yngre talanger chansen fylls
J20-laget på med nyckelspelare från Brynäs J18. Samma sak gäller för U16-truppen som bistår med spelare uppåt och
tar in ersättare från U15.
Hösten blev tuff, framför allt för J20
som fick en tunnare trupp än väntat.
Brynäs U16 fick även de en tuff höst när
de fick kvala till sig en plats i nästa års TVpucken. Lite senare under hösten åkte de
ut tidigt i turneringen Tibro Trophy, en
turnering där vi de senaste åren spelat
väldigt bra. Brynäs J18 brottades med en
inkörningsperiod av de nya spelarna då
flera fått kliva upp på grund av skadorna,
men klarade en andra plats i serien.
Samtidigt drabbades laget av den
största förlusten av alla när materialförvaltaren Karl-Göran ”Noppa” Erixon
hastigt avled och inledningen av Allsvenskan Norra blev lidande. Men gruppen svetsades samman och hittade
tillbaka och precis som de andra två juniorlagen hittade de tillbaka till formen
under våren. Brynäs J20 avslutade med

att vinna fortsättningsserien och ta sig till
åttondelsfinal där säsongen tyvärr tog slut
mot HV71. Lite oväntat åkte U16-laget ut
i SM-kvalet efter att favoritskapet mot de
två motståndarlagen blivit för stort. J18
däremot stod starkare än någonsin och
tog sig hela vägen till SM-final mot ärkerivalen Leksands IF. Brynäs vann matchen
med 5-2 och säkrade därmed J18-lagets
tredje SM-guld.
Brynäsjuniorer i A-lag och landslag
Under säsongen har hela tretton juniorer
fått chansen att testa på A-lagsspel, sex
stycken av dem fick inför, eller under säsongen, ett A-lagskontrakt. I år fick 13 spelare i Brynäs juniorlag det hedersamma
uppdraget att representera Sverige, något
som är otroligt roligt för de unga talangerna. Där får de möta de bästa spelarna i
de största hockeynationerna och får samtidigt extra motivation till att fortsätta sin
satsning.
Det har trots skador, sjukdomar och
motgångar under året varit ett utvecklande år för Brynäs juniorverksamhet. Spelare och ledare har visat en enorm kämpaglöd, styrka och ett stort Brynäshjärta
och vi ser med glädje fram emot säsongen
2015/2016 då ännu fler spelare får chansen att utvecklas både psykiskt och fysiskt
samtidigt som unga ledare och framtida
kulturbärare kommer att växa fram.

Intresset för hockeyn ökar
I ungdomsverksamheten ges varje individ en möjlighet att utvecklas som
både person och hockeyspelare. Med den nya ishallen slipper barnen tänka
på vädret och fokusera på leken.
I föreningens ungdomslag räknas inte
framgångar i antal vinster och medaljer,
utan i en välmående organisation där
barn och ungdomar ska känna lika stor
glädje när de kommer till träningen som
när de går därifrån. Brynäs ungdoms
verksamhet är till för ungdomarna, för
glädjen att spela ishockey, umgås med
kompisarna och känna den starka gemenskapen. Det är här grunden till en
eventuell elitsatsning läggs.
Varje lag har enskilda mål med säsongen och att träna rätt vid rätt ålder är
viktigt. Här anpassas träningen efter hur
långt i utvecklingen gruppen/individen
kommit. I ungdomssektionen finns idag
totalt 220 barn födda mellan år 2000 och
2011. Under säsongen har det sett väldigt bra ut och samtliga lag har haft en
fin utveckling, både på den personliga
samt sportsliga delen. Trots att medaljer inte är en målsättning i Brynäs IF:s
ungdomsverksamhet har flera av Brynäs
seriespelande lag spelat hem både placeringar och cupvinster under säsongen.
Ett glädjande resultat av en välmående
organisation med glada ungdomar i
ständig utveckling.

Brynäsvallen stänger ute oron
En av de största förändringarna under
året har varit det som skett på Brynäsvallen. Där står nu äntligen en nybyggd
ishall där inte längre vädret styr träningar
och matcher. Vind, regn, snö och värme
är från och med säsongen 2014/2015 inte
längre ett problem. Idag behöver inte
barnen grubbla över om träningen eller
matchen kommer att ställas in. Nu ligger
fokus istället på rätt saker.
– Det känns otroligt roligt att den äntligen står där säger Stefan Utby, ungdomsansvarig i Brynäs IF. Vi har fått väldigt
mycket positiv respons från ungarna som
tycker att det är häftigt.
– Tidigare har vi fått ställa in både träningar och matcher stup i kvarten och
det är såklart aldrig roligt. Det känns väldigt skönt att vi kan fokusera på andra saker som gynnar våra spelare istället.
Mindre administrativt arbete, färre besvikna ungdomar och föräldrar som slipper stå utomhus och frysa. Den nya ishallen på Brynäsvallen underlättar för alla,
men de stora vinnarna är barnen. Utan
oron för väderleken kan tränare nu fokusera på innehållet, ge barnen en hundra-

procentig effekt vid varje träningstillfälle.
Hockeyintresset växer
Ännu en positiv utveckling av ungdomsidrotten är att fler och fler barn väljer
att spela hockey. Intresset har under den
gångna säsongen ökat, inte bara i Brynäs
IF, utan i hela distriktet. I Brynäs IF har det
dessutom skett en liten ökning av antalet
flickor som väljer att spela ishockey. Att
fler ungdomar, både flickor och pojkar,
upptäcker ishockeyn som fritidssysselsättning är glädjande i sig. Det skapar
också en ännu större bredd inför kommande elitsatsningar i föreningen. För
det är i leken, glädjen i att umgås med
kompisarna och känslan av gemenskapen som det börjar. I Brynäs ungdomsverksamhet växer barnen som individer,
medmänniskor och drömmarna om en
karriär inom ishockeyn tar fart.
Brynäs IF vill även i år ta tillfället i akt
att tacka alla ideella tränare, ledare och
föräldrar som ännu en säsong lagt ner
otaliga timmar av arbete och engagemang för att barnen ska ha en bra och
rolig fritidssyssla. Nu ser vi fram emot en
ny, spännande säsong.
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Möjligheternas
arena för mat & dryck
Trots publiktapp på 900 besökare i snitt per match har vi tack vare vår storsatsning
med en ny Skybar och högre kvalité på mat och service kunnat leverera mot vår
försäljningsbudget. Gavlerinken Arena säljer idag mest mat och dryck i SHL.
Ny sportbar blev succé
Hösten 2014 stod äntligen vår nya Skybar klar. En sportbar där man kan äta och
dricka gott samtidigt som man följer ishockeyn på isen. Sportbaren är 15 meter
lång och rymmer upp till 1000 gäster där
stora delar också har dedikerade sittplatser på läktaren. Det finns också en ståbar
och en sittande sektion där upp till 100
personer kan äta och dricka gott och
samtidigt se spelet på isen. Årets stora
nyhet har blivit omåttligt populär och köerna har fyllts på snabbt efter att arenan
öppnar.
– Det är otroligt roligt att det tagits
emot så väl av besökarna! De här platserna är väldigt eftertraktade, vissa
gånger har några sprungit in för att hinna
först, säger Mattias Lundqvist, Restaurangchef i Gavlerinken Arena AB.
Skolmatsal i Gavlerinken Arena
En annan nyhet är den nya skolmatsalen.
I höstas var det premiär för Prolympiaskolans elever att inta sin skolmat i Gavlerinken Arena. Med ljuddämpande material i
såväl matta som bordsskivor erbjuds en
behaglig miljö för eleverna. Skolmatsalen har även skapat nya arbetstillfällen då
både en kock och ett restaurangbiträde
anställts.
– De har varit väldigt nöjda med maten
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under året och eleverna uppskattar den
bullerfria miljön. Både vår nya kock och
restaurangbiträde har tidigare erfarenhet
från skolbespisning , det har känts tryggt
för oss andra som är helt nya i här säger
Mattias Lundqvist.
Även köket har fått sig en ombyggnation den här säsongen för att klara hanteringen av den vanliga lunchserveringen
och skolmaten.

myradagen, ett återkommande event där
Mackmyra anordnar en heldag för sina
medlemmar i samband med deras årsstämma. Under säsongen har det även
arrangerats mässor, konferenser, föreställningar, skolavslutningar och seminarium
i Gavlerinken Arena. Gävle Kommun och
Region Gävleborg är två av de företag
som anordnat större konferenser i entréhallen.

Guldbaren blev VIP-bar
Den gamla Guldbaren i entréhallen byggdes inför hösten om till en ny sponsorbar.
Ett stort lyft för sponsorer till Brynäs IF,
men förändringen har även stött på en
del kritik från besökare.
– Vi håller på att titta på lösningar inför nästa säsong för att tillmötesgå de
besökare som saknar Guldbaren, berättar
Lundqvist.
Tack vare ombyggnationer och tillbyggnad av en Skybar inför säsongen har
kapaciteten i barerna ökat med 66%.

Lunchservering
Under säsongen har Gavlerinkens lunchrestaurang haft mellan 250-500 matgäster per dag. Utökade öppettider ger fler
möjlighet att äta utav buffén där man i år
inlett ett nytt koncept med bland annat
BBQ-buffé och tranchering, där kocken
skär upp köttet på plats.
Lunchrestaurangen höll för andra året
i rad öppet även under hockeyns lågsäsong. I och med det nya samarbetet med
Gefle IF och med Gavlevallen som ny
granne förväntas antalet lunchgäster öka
även under sommaren.
I maj 2015 öppnade arenans nya sportbar och familjerestaurang som kommer
att ha öppet i samband med Gefle IF:s
hemmamatcher. Det kommer att öka försäljningen ytterligare under ishockeyns
lågsäsong.

Event under året
De tidigare investeringarna i storbildsskärm, ljud och ljus i entréhallen har gjort
att intresset att anordna evenemang har
ökat. Med plats för 500-600 personer kan
vi samtidigt erbjuda god mat och bra
service på plats. Året inleddes med Mack-

2014/2015 blev en milstolpe
En ny partnerstruktur och ett nytt sätt att tänka. Säsongen 2014/2015 var
startskottet för Brynäs IF:s resa ut på den nationella marknaden.
Säsongen 2014/2015 är på många sätt en
milstolpe för marknadsavdelningen. Ett
nytt, mer modernt tänk hade sedan en
tid tillbaka växt fram och inför säsongen
valde man därför att helt byta inriktning.
En ny partnerstruktur togs fram där målet var att fortsätta utvecklas och stärka
föreningens position i hockeysverige och
Europa samtidigt som den rena matchtröjan presenterades efter att samarbetet
med UNICEF blev klart.
Med affärskonceptet fortfarande i sin
linda under säsongen kan vi idag visa
positiva resultat från året som gått. Den
centrala reklamen visar i år en ökning
på 2 miljoner, och de lokala sponsorintäkterna ligger strax över föregående
år. De lokala sponsorintäkterna brukar
delas upp i två grupper; lokal reklam och
matchevent. Den lokala reklamen, där
intäkterna för matchtröjan tidigare låg,
har i grundserien ökat med 1,4 miljoner
sedan föregående år och sett över hela
säsongen med ca 700 000 kr. En effekt av
det nya upplägget är att en större andel
reklamintäkter säkras i grundserien och
att extraförsäljningen i slutspelet är något mindre. Vad gäller matcheventen så
har de minskat med ca 650 000 kr sedan
föregående år, men de är fortfarande på
en högre nivå än för två år sedan.
Samarbete med UNICEF ökar intresse
För Brynäs IF är det viktigt att ta ansvar
och använda sig av det starka varumärke
föreningen har i regionen. Därför har föreningen parallellt med hockeyn påbörjat
verksamheten En bra start. Arbetet görs
tillsammans med UNICEF, huvudpartners
till Brynäs IF samt många andra goda
krafter och föreningar i samhället. Det
här är något som uppskattas från både
spelare, ledare, fans samt regionala och
nationella företag. Idag har vi tre huvudpartners och är bara i startgropen av arbetet med det nya affärskonceptet. Ännu

finns två platser kvar att fylla, och möjligheterna för att växa ytterligare både
lokalt och nationellt är mycket stora.
Exponering i media
I år har Brynäs IF visats i sammanlagt 81
timmar i TV. Dessutom har man nått ut
till fler då 75 miljoner personer tittat, en
ökning med nästan 4 miljoner tittare. I
tryckt media har Brynäs IF prytt ett utrymme som motsvarar 202 helsidor och
nått ut till drygt 144 000 personer.
I våra egna kanaler har Brynäs egen
hemsida, www.brynas.se, haft i snitt 348
222 sidvisningar och 43 348 unika besökare/månad under säsongen. På sociala
medier har intresset ökat markant och vi
har nu 63 000 följare på Facebook, 11 300
följare på Instagram och 9 754 följare på
Twitter.
Publik
Brynäs A-lag spelade i år 28 matcher i
grundserien, 1 play in-match och två
kvartsfinaler i Gavlerinken Arena. Totalt
hade Brynäs IF 160 281 besökare på
hemmaplan under hela säsongen.
Inför SHL-starten i augusti var målsättningen att öka publiksiffran från 5700 till
6000 besökare per match. Prissänkningar
på lösbiljetter och seriekort resulterade i
140 nya privata seriekort. Man byggde
också till en Skybar för att öka servicen
i arenan, men tyvärr sänktes publiksnittet i grundserien till 5103 besökare per
match, vilket är den lägsta siffran på flera
år. Däremot i play-in och kvartsfinal blev
publiksnittet 5798 per match. Totalt sett
över både hemma- och bortamatcher
har 348 878 personer sett Brynäs IF spela
under säsongen.
Under våren genomfördes en grundlig
kundundersökning bland biljettköparna
för att undersöka uppfattningen om
hemmamatcherna och prisnivåerna. Utifrån undersökningens resultat kommer

flertalet förändringar att genomföras inför kommande säsong. Till exempel kommer vi lansera fler alternativ till seriekort
i form av biljett-paket. Seriekortet kommer dock fortsätta vara det billigaste alternativet.
Brynäs IF har också tillsatt en arbetsgrupp som ska fortsätta utveckla
matcharrangemanget och arbeta för att
förbättra publikstämningen i arenan.
Vi fortsätter bygga vårt samarbete med
supporterklubbarna och tillsammans
ska vi förbättra stämningen och arbetet kring klacken på både hemma- och
bortaplan.

Souvenirer
Under den gångna säsongen sålde Brynässhopen souvenirer för 5605 tkr ex
moms. Brynässhopen lanserade vid jul
en ny webbshop med ny design och
nya funktioner. Under resterande del
av säsongen fortsatte försäljningen via
webben stabilt efter ett bra tryck i början
och både konverteringsgrad som ordervärde ökade i jämförelse med tidigare
webbshop. Den mest sålda produkten
från Brynässhopen är den rena matchtröjan och drygt 2000 matchtröjor såldes
under säsongen.
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En bra start
I år har vi tagit det första steget i att ta ett större socialt ansvar utanför ishockeyn
genom att starta den nya verksamheten En bra start. I samarbete med UNICEF,
starka partners till Brynäs IF samt andra goda krafter och föreningar, jobbar vi för
att fler barn ska få rätt till utbildning, lek, vila och fritid. En bra start arbetar för alla
barn och dess rättigheter med FN:s Barnkonvention som grund.
Arbetet med En bra start har gått enligt
planerna under verksamhetens första år.
I oktober anställdes Kristian Nervik Nilsen
som projektledare och i januari tillsattes
tjänsten som verksamhetsutvecklare i
form av Maria Sundman. Idag bedrivs
arbetet lokalt via En bra start, nationellt
via klubbens bortamatcher och internationellt via UNICEF. Inför säsongen 14/15
lanserades den rena matchdräkten som
en symbol för alla barns rättigheter och
som en markering för det arbete som Brynäs IF och UNICEF ska göra tillsammans.
Skola och fritidsklubbar
En dag i veckan har spelare från Brynäs
A-lag funnits på plats på fyra skolor/fritidsgårdar i Gävle. Ute i skolorna träffar
våra förebilder barnen och finns till hands
för både läxläsning, lek och aktivitet, men
också för att bidra till en trygg miljö. Under året har det succesivt arbetats fram
en modell som fungerar för alla parter
och just nu pågår arbetet med att utveckla den vidare inför nästa säsong.
Lek och aktivitet
Med Gavlerinken som bas kan vi tillsammans med andra aktörer och föreningar
erbjuda många aktiviteter för barn samtidigt. Under sportlovet våren 2015 anordnades vår första Playday, en dag med
möjlighet att prova på 15 olika kulturoch sportaktiviteter. Dagen var otroligt
uppskattad och vi fortsätter därför att
utveckla konceptet för att anordna fler
liknande händelser kommande säsong.
Hockey för alla, är precis som det låter. Det är En bra starts egen aktivitet där
barn får möjlighet att prova på att åka
skridskor och att spela hockey. På plats
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finns alltid flera utbildade ledare för att
varje individ ska få stöd och känna sig
sedd. Under säsongen har Hockey för
alla skett löpande en dag i veckan, men
under våren välkomnade vi ytterligare
en grupp och kör nu två dagar per vecka.
Målet med Hockey för alla är att ge barnen en positiv upplevelse av fysisk aktivitet, och inte att de en dag ska bli hockeyspelare.
En bra start bjöd in gymnasiesärskolan på Polhem till en heldag tillsammans
med Brynäs IF. Barnen fick åka skridskor,
gå en guidad tur i arenan och möta sina
idoler. En aktivitet som uppskattades av
såväl elever som spelare och ledare i Brynäs IF.
Första jobbet
Att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden är vad samarbetet mellan Brynäs
IF, En bra start och Arbetsförmedlingen
går ut på. Målet är att En bra start ska
vara med och bidra till att fler ungdomar
i Gävleborgsregionen ska komma ut i en
konkret och meningsfull sysselsättning så

som en anställning, starta eget företag i
regionen eller vidareutbilda sig.
Målet är att också att hjälpa till att
ordna 500 praktikplatser varje år. I samband med en av Brynäs hemmamatcher
anordnades i våras en kväll där regionens
näringsliv utmanades i att öppna dörren
för ungdomarna. Parollen löd ”100 praktikplatser ikväll” och under två timmar
hade drygt 60 nya praktikplatser möjliggjorts. Att ge ungdomar chansen att få
en relevant praktik ökar deras utsikter att
komma in på arbetsmarknaden och få ett
jobb.
Ledarskapsakademin
I ledarskapsakademin erbjuds en utbildning som riktar sig till ideella ledare som
arbetar med barn och ungdomar både
i Gävle och i regionen. Här ges chansen
att utveckla sitt ledarskap både genom
föreläsningar men också att efter utbildningen ha chansen att dela erfarenheter
tillsammans i ett nätverk.
Inför vårens utbildning var intresset
stort och 12 stycken ideella ledare val-

des ut. Vid 12 tillfällen träffades gruppen
för bland annat inspirationsföreläsningar
om ett positivt ledarskap och ett besök av
UNICEF där barnkonventionen stod i fokus.
- För mig som lärare kändes det otroligt givande att lyssna till UNICEF:s genomgång
av barnkonventionen, och jag har nog aldrig varit så glad som när jag gick hem ifrån
Jim Thuressons inspirationsföreläsning, säger Jenna Lindberg lärare på Lillhagsskolan
och fystränare i IK Huge.
Inför kommande säsong startas två nya
grupper upp, en på höstterminen och en
på vårterminen.

Operation dagsverke
Tack vare Brynäs samarbete med UNICEF
valde de att inleda den landsomfattande
och årliga skolkampanjen Operation dagsverke på Sörbyskolan i Gävle. På plats fanns
spelare både från Brynäs IF:s dam- och
herrlag. De två ambassadörerna för En bra
start, Jakob Silfverberg och Nicklas Bäckström, deltog via videohälsningar. I år går
pengarna till UNICEFs utbildningsprojekt
i Tanzania där syftet är att förbättra tillgången till vatten och toaletter i landets
skolor.
Det har varit ett fantastiskt och utvecklande år där vi har fått möjligheten att
träffa otroligt många drivna människor
och stora eldsjälar som arbetar för barnens
bästa. Framför allt har vi fått möjligheten
att komma ut i barnens verklighet och ta
del av deras liv. Nu väntar ett hårt arbete
med att fortsätta utvecklas, långsiktigt för
att få en stabil och hållbar verksamhet.
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Brynäs IF A-lag

Placering 2014/2015: utslagna i kvartsfinal
Bakre från vänster: Mattias Pettersson (materialförvaltare), Ponthus Westerholm, Oscar Lindblom, Daniel Brodin, Sondre Olden, Daniel Westlund, Greg Scott, Glenn
Hellström (massör) Rad tre: Jens Östling (materialförvaltare), Adam Brodecki, Mattias Nörstebö, Oscar Eklund, Jan Larsson (videocoach), Anton Rödin, Pathrik Westerholm,
Sebastian Enterfeldt, Magnus Ågren (fystränare) Rad två: Bernhard Starkbaum, Ove Molin (assisterande tränare), Lukas Kilström, Jacob Blomqvist, Simon Bertilsson,
Alexander Lindgren, Bill Sweatt, Christian Djoos, Per-Erik Alcén (målvaktstränare), Jonas Johansson Sittande: Jesper Ollas, Tommy Jonsson (huvudtränare), Hans-Göran
Karlsson (klubbdirektör), Niclas Andersén, Jan-Erik Silfverberg (styrelseordförande), Jörgen Sundqvist, Stefan Bengtzen (sportchef ), Andreas Dackell (assisterande tränare)

Brynäs IF Damlag

Placering 2014/2015: utslagna i kvartsfinal
Bakre från vänster: Lars Nylund (material), Maja Wessling, Saga Thynell Nissas, Sandra Johansson, Henrik Orevik (huvudtränare), Louise Hugosson, Wilma Carlsson, Betty
Jouanny, Tony Östlund (Lagledare) Mittenraden: Robert Uppman (material), Caroline Fougman (Sjukgymnast), Malin Wong, Jeanette Langsager, Tilda Svensson, Anna
Södergren, Maja Ewel, Moa Öhberg, Madeleine Östling (ass.tränare) Sittande: Ellen Jonsson, Jennifer Törnhult, Anna Borgqvist, Angelica Östlund, Josefine Holmgren,
Lina Bäcklin, Sara Grahn.
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Brynäs IF J20

Placering 2014/2015:
utslagna i åttondelsfinal

Bakre från vänster: Oscar Larsson, Kim Persson, Johan Grönqvist, Pontus Broeng, Christian Rudolphi, Philip Alftberg
Rad tre: Martin Rönnild, Jan Söderström (material), Joachim Löfgren, Birgit Mäkimaa (sjukgymnast), Lucas Carlsson, Tomas
Thelin (utvecklingsansvarig), Simon Sandström Rad två: Linus Granström, Jens Lööke, Per- Åke Bäckman (material), Hampus
Eriksson, Emil Lyngstad, Fredrik Hägg (material), Adam Deutsch, Felix Sandström. Sittande: Max Påhlholm, Linus Ölund,
Niclas Gällstedt (tränare), Marcus Lindblom, Jonas Söderström (assisterande tränare), Johannes Nilsson, Linus Gustavsson.

Brynäs IF J18
Placering 2014/2015:
SM-guld

Bakre från vänster: Samuel Asklöf, Adam Hirsch, Jesper Broeng, Alexander Bjurström, Lucas Hedlund, Oliver Henriksson,
Oliver Norberg, Pontus Edman Mittenraden: Jesper Boqvist, Jörgen Hallqvist (material), Axel Nordlinder, Tomas Thelin
(utvecklingsansvarig), Casper Evertsson, Birgit Mäkimaa (sjukgymnast), Robin Gren Sittande: John Morelius, David Deutsch,
Lars Lövblom (tränare), Erik Broman, Fredrik Blom, Kristian Nervik Nilsen (ass. tränare), Marcus Ersson, Oliver Dackell.

Brynäs IF U16
Placering 2014/2015:
Utslagna i SM-kval

Bakre från vänster: Linus Udd Hellgren, Oskar Birgersson, Fredrik Wieser, Hampus Lindberg, Hampus Bergqvist, Gustav
Granquist Tredje raden: Karl-Göran Erixon (material), Linus Brodd, Lucas Gustavsson, Max Lundén, David Bergström,
Gustav Müller, Magnus Flodin (material) Andra raden: Isac Sjöman, Pär Nordlinder (assisterande tränare) (KOLLA),
Samuel Solem, Pontus Andersson, William Halldén, Petter Stjerna, Kjell Eriksson (material), Tomas Johnsen Sittande:
Viktor Sohlborg, Petter Olsson (tränare), Viktor Olsson, Gabriel Seger, David Ojamäe, Mikael Broeng (assisterande
tränare), Johannes Eliasson
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Vi minns Bo Hessel
Världen har blivit en Brynäsare fattigare. Den 14 december 2014 avled Brynäsprofilen och den
tidigare lagledaren Bo Hessel efter en tids sjukdom. Vi känner stor sorg och saknad, och våra
tankar går till hans familj och närmast anhöriga. Han var inte bara en kär kollega och vän, utan
också en älskad far och morfar.
Bo Hessel var lagledare i Brynäs IF mellan 1962 och 1972, och som lagledare var han med och
vann sju SM-guld med Brynäs IF. 1969 blev Bo Hessel den förste heltidsanställda på Brynäs IF:s
kansli där han arbetade fram till han gick i pension 1999.
Tillsammans med Thure Wickberg var Bo Hessel en av de som var med och byggde upp
Brynäs IF. Han har verkat i det tysta och gjort mycket av föreningens administrativa, osynliga
jobb. Det jobb som har lagt grunden till den professionella förening som Brynäs IF är idag.
Vi minns Bo Hessel för hans stora hjärta och för hans stora engagemang för Brynäs IF. Hans
kärlek till ishockeyn och till Brynäs IF var stor. Vi minns honom för hans rättframma sätt och
för att han inte var rädd för att säga vad han tyckte. Vi minns honom också för den värme och
glädje han spred till oss alla.
Brynäs IF har blivit en profil fattigare, och vi kommer alltid att minnas Bo Hessel för det stora
engagemang och arbete han la på Brynäs IF.
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Utmärkelser
Noppastipendiet
Den här säsongen gick idrottsprofilen Karl-Göran ”Noppa”
Eriksson bort alldeles för tidigt. ”Noppa” har funnits i
Brynäs IF sedan 1983 och verkat som materialförvaltare
för samtliga lag inom Brynäs. Han har dessutom varit
engagerad i många andra idrottsföreningar i Gävle.
I hans minne har ”Stiftelsen Noppa Erikssons minne”
bildats för att årligen dela ut ett stipendium till en person/personer eller en verksamhet inom idrotten som
verkar i hans anda.

Jonas Nordquist
300 matcher i Brynäs IF
2/12 BIF – LIF 4-3

Niclas Andersén
300 matcher i Brynäs IF
12/04 BIF-LHC 1-2 str

Angelica Östlund
300 matcher i Brynäs IF
09/26 BIF-IF Sundsvall 3-1

Sara Grahn
Bästa målvakt i Riksserien

Mottagaren av Noppa-stipendiet skall:
– föra idrotten framåt genom ett gränsöverskridande synsätt som river barriärer och som verkar för jämställdhet,
mångfald och tolerans.
– se människorna inom idrotten både före och efter
resultaten – och framför allt oavsett dessa.
– med öppet hjärta lyssna och med sin gärning leda andra
framåt, såväl i med- som motgång.
– vara djupt förankrad och respekterad i idrottslivet.
– verka för fair play.
Vill man stödja stiftelsen och vara med och skapa
Noppa-stipendiet kan man göra det med en gåva på
bankgiro 814-9627.

Tigern-stipendiet
Stiftelsen Lennart ”Tigern” Johanssons minnesfond utser årets Tigernstipendiat. Tigernstipendiatet delas ut varje år till en lovande hockeyspelare som under säsongen höjt
sig i något avseende och visat ett stort ”Tigerhjärta”. Stipendiet ska användas i utbildningssyfte och ges till en av de tre kandidater stiftelsen utser under säsongen. Årets tre
kandidater var Felix Sandström, Lucas Carlsson samt vinnaren Jens Lööke.
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