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Tre lag i SM-final – ett GULD
Återigen visade det sig hur svårt det är att ligga i topp säsongen efter ett SM-guld.
Visserligen ledde vi serien efter 13 omgångar, men sen orkade vi inte riktigt hänga på.
Att förlora i kvartsfinalen mot säsongens bästa lag Skellefteå är inte så mycket att säga
om. Men nog hade vi hoppats på att vinna någon match. Nu gäller det att se framåt
igen!
Samtidigt är vi stolta och glada över att ha haft tre lag i
SM-final, damerna, U16 och J18. Och J18 tog GULDET efter en betryggande seger mot Modo. De två övriga lagen
förlorade med uddamålet, så de kämpade på bra. Särskilt
sorgligt kändes det dock när vi såg våra damer förlora den
fjärde finalen i rad. Trist, men tjejerna kommer igen, det är
vi säkra på.
Med U16 och J18 i final fortsätter vår framgångsrika
ungdomssatsning. Återväxten är enorm och många duktiga juniorer kommer att fortsätta att knacka på dörren till
elitlaget. Vi hoppas på fortsatt stort stöd för vår satsning på
Morgondagens Brynäsare.
Det är denna helhet som fortsatt gör oss till Sveriges
bästa ishockeyförening. Totalt hade vi under säsongen 29
spelare i olika landslag.
Under säsongen avslutade vi också vårt 100-års firande
med utematchen mot Timrå i december. Det var en magisk
kväll. 15 000 personer på läktarna omgärdades av en klar
himmel, snötyngda träd och en isande kyla. Men den kände man inte så mycket av när vi tog kommandot i matchen
och vann komfortabelt. Och fyrverkeriet värmde och sprakade. En verkligt minnesvärd kväll.
Över huvud taget var hela jubileumsåret minnesvärt.
Det möjliggjordes genom ett fantastiskt arbete av all vår
personal och genom ett fint samarbete med våra samarbetspartners. Ett stort tack för det.
Eftersom vi bara fick spela två hemmamatcher i slutspelet,
får vi ekonomiskt nöja oss med ett mindre överskott i föreningens ekonomi. I arenabolaget har vi tyvärr ett minusresultat.

Föreningen har under flera år drivit frågan om att Sätraåsen
ska bli ett stort centrum för sport och idrott av olika slag.
Nu närmar sig beslutet att bygga en ny fotbollsarena där
liksom en multisportarena. Vi hoppas att kommunen kan
landa dessa beslut på ett bra sätt.
Den besvärliga frågan om att bygga en C-hall har nu
äntligen också fått sin lösning. Vi är nu överens med kommunen om att vi bekostar en ny hall på Brynäsvallen. Vi är
glada över att vi kunnat komma överens med kommunen
om detta och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.
Samtidigt som vi gör bokslut över den gångna säsongen
ser vi dock som alltid framåt. Nästa säsong kommer vi att
satsa ytterligare resurser på vårt elitlag och målsättningen
ligger fast att vi ska parkera bland topp fyra i Sverige.
För att vi ska lyckas med detta hoppas vi på ett ökat
stöd från medlemmar, supportrar och samarbetspartners.
Kampen efter det fjortonde SM-guldet går vidare.

Bo Bylund
Ordförande

Hans-Göran Karlsson
Klubbdirektör
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EN SÄSONG FULL
AV LÄRDOMAR
Som regerande svenska mästare, och med stort självförtroende gick Brynäs IF in i
säsongen 12/13 med målsättningen att vinna ett nytt SM-guld. Med erfarenheten
från föregående säsong visste alla precis hur tufft det skulle bli. Men, det blev
ändå inte riktigt som man hade tänkt.
Säsongen gick lite upp och ner och efter nyår hamnade man
i en rejäl svacka. Istället för ett nytt SM-guld blev det därför en
säsong full av lärdomar, och nu är laget riktigt revanschsugna
inför nästa säsong.
– I år har det varit en säsong som har varit mycket upp
och ner, där vi pendlat i resultat och i prestation, säger Tommy Jonsson, tränare Brynäs A-lag. Jag har lärt mig väldigt
mycket under den här säsongen som jag kommer att ha
nytta av längre fram. Jag hade egentligen ingen erfarenhet av hur jag skulle agera som ledare på den här nivån när
trycket från massmedia, fans och andra intressenter varit så
stort som det stundtals under säsongen varit. Det har varit
oerhört lärorikt, och något som jag kommer att ta med mig
i all evighet som ledare.
Försäsongen
Med SM-guldet så blev säsongen 11/12 lång, och man spelade
matcher ända fram till slutet av april. Efter det fick laget en kort
vila innan försäsongsträningen drog igång tre veckor senare.
– Vi fick en försäsong som var kortare än normalt, säger
Tommy Jonsson. Men, den var också lärorik, eftersom man
måste fundera på hur man ska hantera det på bästa sätt.
Jag tycker ändå att vår försäsong var bra.
– Det handlar också om en stor omställning efter att
man vunnit, fortsätter Tommy. Det gäller att landa mentalt,
att ställa om, hitta ny kraft och framför allt motivation. Det
var en ny situation för alla oss i laget, men jag tycker ändå
att vi hanterade det på ett bra sätt.
European Trophy
På försäsongen deltog Brynäs IF för första gången i den europeiska turneringen European Trophy. Medverkan i turneringen innebar att Brynäs IF spelade sju matcher i turneringens
gruppspel på försäsongen, och en åttonde och sista match när
säsongen startat. Utöver matcherna i European Trophy hade
Brynäs IF endast tre träningsmatcher på försäsongen.
– Det var både nyttigt och utvecklande för oss att delta i
turneringen, säger Tommy Jonsson. Det blir en höjning av
nivån på matcherna när man spelar tävlingsmatcher istället för träningsmatcher. Visst, det är tidigt på säsongen, och
man måste använda matcherna till att testa lite inför serie4

starten, men det är ändå helt klart bättre att spela matcher
som gäller något. Det var också nyttigt för oss att få lite utbyte med internationellt motstånd.
Brynäs IF kom tvåa i sin grupp i European Trophy, och
var därmed kvalificerade för finalen som spelades 15-18
december i Bratislava och Wien.
– Jag tycker vi gjorde helt okey resultat i turneringens
gruppspel, och kvalificerade oss för kvartsfinal i Wien. I
kvartsfinalen fick vi möta Luleå, och vår ambition var så
klart att vinna och gå vidare, men Luleå var bättre än oss,
och vann matchen med 4-3. Det var tråkigt att det bara
blev en match i finalspelet, men Luleå var helt enkelt det
bättre laget.
Grundserien
Historien visar att lag som vinner SM-guld kan ha en lite trögare inledning av serien, men så var inte fallet med Brynäs. Laget inledde säsongen bra, och efter 13 omgångar leder också
Brynäs serien.
– Inledningsvis spelade vi väldigt bra, och hade ett riktigt bra försvarsspel, säger Tommy Jonsson. Jag tycker också att vi var bra med i serien fram till jul. Vi hade en stabil
placering i toppen av serien ända fram till dess.
Det är efter jul och nyår som den tunga perioden kommer för
Brynäs IF. Det blir flera förluster i rad, och dessutom stora förluster.
– Januari och februari hackar ordentligt, säger Tommy
Jonsson. Det blir ett stort medialt tryck på laget och föreningen. Men, trots stormen utanför så tycker jag att föreningen hanterar det bra. Vi lyckas reda ut stormen trots det
stora trycket på oss, och under stor press lyckas vi vinna
två viktiga matcher, mot Modo hemma och mot AIK borta.
Trots en säsong som gick upp och ner hade Brynäs IF legat på slutspelsplats hela säsongen. Vinsten mot Modo och
AIK, när laget som bäst behövde det, gjorde att man gick till
slutspel, och det med marginal nedåt i tabellen.
Slutspelet
I slutspelet blev Brynäs valda av Skellefteå för kvartsfinalen. En
kvartsfinal som Skellefteå vann med 4-0 i matcher.
– Vi bytte strategi i vårt spel de sista omgångarna i

grundserien, och därför gör vi ändå hyfsade matcher mot
Skellefteå i kvartsfinalen. Det var bara i en match, den andra
hemmamatchen i serien, som jag tycker vi ger Skellefteå
en allt för enkel resa. De andra matcherna genomför vi på
ett tappert sätt, även om vi i vissa matcher förlorade lite för
stort. Vi hade behövt göra mål på våra chanser, utifrån den
taktik vi hade. Vi möter helt enkelt ett bättre Skellefteå, det
är bara att lyfta på hatten för dem.
Analysen av säsongen är ändå att den sportsligt har varit
helt okey.
– Om vi summerar säsongen så gick vi ändå till slutspel,
är godkänt,
godkänt, men
men naturligtvis
naturligtvisärärviviinte
intenöjda
alls nöjda
och det är
med
medåka
attutåka
ut redan
i kvartsfinalen.
Vi kan
vill mer
än
att
redan
i kvartsfinalen.
Vi kan
och och
vill mer
än så,
så, säger
Tommy
Jonsson.
säger
Tommy
Jonsson.
Utomhusmatchen
Innan säsongens stora svacka hann Brynäs IF med att avsluta
sitt 100-års jubileum med en storslagen utomhusmatch på
Gävlebocken arena. Brynäs vann utomhusmatchen mot Timrå
med 3-0 och laget fick den bästa tänkbara avslutningen på jubileet.
– Utomhusmatchen var en oerhört stor upplevelse för
oss, och den var helt klart över förväntan, säger Tommy
Jonsson. Visst hade vi en viss förståelse för att det skulle
bli en upplevelse utöver det vanliga, men det var faktiskt
enormt, och en riktigt häftig upplevelse. Det var stort att få
vara med om, och ett minne för livet.
Analysen
Efter en säsong som inte blev exakt som man ville, så har
förstås sporten, ledarna och spelarna diskuterat och analy-

serat vad det var som gick fel. Framför allt under januari och
februari när laget kom in i en stor svacka.
– Vi har tillsammans analyserat säsongen, och kommit
fram till att vår stora svacka berodde på ett antal faktorer,
säger Tommy Jonsson. De viktigaste fyra faktorerna är:
1. Mättnad
– Det fanns en omedveten mättnad i laget efter föregående års säsong, och det påverkar både träning och spel.
Det har sitt pris att vinna SM-guld, och det har vi lärt oss nu.
2. Skadorna
– Det är klart att alla skador vi fick under säsongen påverkade oss. Det är inget vi vill skylla på, men det påverkar alla
att ha flera spelare på skadelistan.
3. Nyckelpersoner försvann
– Efter förra säsongen försvann sex spelare från laget till
NHL och KHL samt att Andreas Dackell slutade. Vi lyckades
bygga laget på ett bra sätt ändå, men det var tunga spelare
som slutade, och som vi förlorade till andra ligor.
4. Spelstrategin
– Det är lätt att säga med facit i hand. Men, med tanke på
våra skador, och hur det såg ut framför allt på backsidan så
borde vi ha bytt spelstrategi tidigare. Jag borde ha fattat
det beslutet mycket tidigare än vad jag gjorde.
Det är ett revanschsuget Brynäs IF som nu har dragit igång
förberedelserna inför säsongen 2013/2014. Brynäs IF ska vara
topp 4 i Elitserien, och för att vara ett av Sveriges topplag finns
inga genvägar, det är hårt arbete som gäller. Med en intensiv
och aggressiv ishockey, och med stor disciplin kommer Brynäs
IF att ta sig an motståndet i Elitserien nästa säsong.
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ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR
FÖR BRYNÄS JUNIORER
Det har varit en fantastisk säsong för Brynäs juniorverksamhet. Med fokus på individen
och personlig utveckling har spelarna vuxit tillsammans i föreningen och gång på
gång skördat framgångar under året. Åter igen har föreningens tre elitlag visat att de
är i toppen av svensk juniorhockey.
Det har varit ett framgångsrikt år för Brynäs IF:s juniorer.
Som resultat av hårt arbete kan vi nu stoltsera med att
Brynäs IF ännu en gång haft samtliga tre juniorlag med i
SM-slutspelet, varav två resulterade i final. Det är ett mycket
bra resultat efter en väl genomförd säsong av alla tre lagen
och vi gratulerar Brynäs J18 till den gyllene medaljen och
U16 till silvret.
Framgångar kan mätas på olika sätt och Brynäs IF har valt
att inte göra det i medaljer. Individuell utveckling, välmående ungdomar och erfarenhet av både landslagsspel samt Alagsspel är något vi värderar högre. Av erfarenhet kan vi, inte
minst efter årets säsong, konstatera att den fokus vi lägger
på individen även för med sig framgångar och goda resultat.
Fantastisk säsong
Vi blickar med glädje tillbaka på en fantastisk säsong där
Brynäs J18 fortsätter att skriva in sig i hockeyhistorien. För
femte året i rad vann de den prestigefyllda FM Mattsson
Cup där de bästa lagen står för motståndet. En unik prestation värd att hyllas. Under året har även Brynäs U16 deltagit
i två turneringar och kommit till final. Det blev slutligen ett
silver i både TV-pucken och Tibro Trophy, samtidigt som laget växte sig allt starkare under säsongen.
Årets framgångar sträcker sig dock längre än finalspel i
de olika turneringarna. De tre elitlagen tog sig återigen till
SM-slutspel och medan Brynäs J20 fick se sig besegrade i
åttondelsfinalen bjöd U16 och J18 på en spännande resa
ända till finalen. Väl där fick Brynäs U16 sitt silver medan
J18 kammade hem storvinsten och fick lyfta SM-pokalen
till skyarna.
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Målsättningen för Brynäs IF inför säsongen stavas inte guld,
silver och inte heller vinst. Vikten ligger istället på utveckling, välmående och individuella prestationer. Vår målsättning är att 1-2 spelare ska representera Brynäs IF i något
av de olika landslagen och att 1-2 spelare ska ta en plats i
A-laget varje år. Vi vill utbilda, stötta och förbereda spelare
till att bli fullbordade Elitseriespelare.
I år har tre spelare ur Brynäs J18 varit bofasta i vårt J20lag. Två av dem, tillsammans med flera spelare från J20 har
gjort debut och presterat i vårt A-lag. Samtidigt har Elias
Lindholm och Christian Djoos tagit steget från debutanter
till fullbordade och presterande Elitseriespelare.
Brynäs IF har även varit välrepresenterat i de olika landslagen där den största meriten var JVM-silvret vid nyårsskiftet. Totalt har 16 spelare varit ute på olika landslagsuppdrag
under säsongen, ett fantastiskt resultat vi kan vara stolta
över.
Tränare från egna led
Under året har vissa förändringar skett på tränarsidan i våra
juniorlag. Petter Olsson presenterades under våren som ny
huvudtränare i Brynäs U16. Samtidigt tog den tidigare U16tränaren Niklas Gällstedt över som tränare i J20. Båda kommer från de egna leden med lång erfarenhet i föreningen.
För precis som de spelare som klättrar uppåt i Brynäs organisation vill vi ge våra ledare en chans att utvecklas. På
det sättet skapar vi en ambitiös, pålitlig och trygg arbetsmiljö fylld med människor som brinner för en och samma
sak, Brynäs IF.

Morgondagens Brynäsare
Morgondagens Brynäsare är ett talangutvecklingsprojekt där spelare som står mellan
junior- och A-lag får en möjlighet att utvecklas ytterligare på sin väg mot A-lagsspel.
Säsongen 12/13 var projektets tredje säsong, och för varje säsong utvecklas projektet
ytterligare.
Talangutvecklare i föreningen är Ove Molin som den gångna säsongen även haft Gunnar Persson till hjälp i projektet.
Dessutom har även Andreas Dackell varit inne och jobbat
med vissa träningar för Brynäs unga talanger. Den här säsongen har fyra unga, lovande spelare ingått i projektet,
och det är Victor Berglind, Elias Lindholm, Emil Molin och
Christian Djoos. Samtliga spelare som ingått i projektet har
dessutom kontinuerligt spelat med Brynäs A-lag.
– Det är nog första gången som vi har haft samtliga spelare i projektet på hemmaplan nästan hela säsongen, så det
har varit lite speciellt, säger Ove Molin. Det som också har
varit lite speciellt är att två av spelarna, Elias och Christian
är så pass unga. De är födda -94, och så unga spelare har vi
inte haft i projektet tidigare.
Christian Djoos och Elias Lindholm har spelat med Alaget hela säsongen, men Victor Berglind har varit utlånad
tre matcher till Djurgården och Emil Molin har varit utlånad
åtta matcher till Mora.

fortsätta hålla kontakten med Victor, förhoppningsvis kan
han kanske komma tillbaka till oss en dag.
Under säsongen har Ove Molin och Gunnar Persson haft
extra träning med killarna.
– Det var lite nya idéer som fördes in i projektet den
här säsongen, säger Ove Molin. Vi har bland annat jobbat
mycket med teknikövningar för snabba fötter. Något alla
fyra spelarna behövde.
Nytt för i år är även att killarna har fått några pass med
mediaträning. Det är en stor skillnad för spelarna när de går
från att spela i juniorlaget till A-laget. En viktig del i det är
att trycket på dem medialt blir större
– Det här projektet handlar inte bara om den fysiska
träningen, säger Molin. Det här handlar om väldigt unga
killar som blir vuxna fort. En av mina viktigaste uppgifter i
projektet är att jobba med det, och allt vad det innebär. Att
jobba med den mentala biten med killarna är en jätteviktig
del i projektet.

Efter att Ove Molin arbetat ensam i projektet fick han den
här säsongen även hjälp av Gunnar Persson, som också var
assisterande tränare i A-laget.
– Det var en stor resurs för mig att Gunnar kom in i projektet, säger Ove Molin. Helt plötsligt fick projektet två ledare som brinner för spelarnas utveckling. Det var otroligt bra.
Tyvärr lämnar Gunnar Persson projektet efter en säsong.
Hans kontrakt med A-laget gick ut, och han valde att fortsätta sin karriär i Rögle. Även Victor Berglind lämnar projektet efter den här säsongen. Även han kommer att fortsätta
sin karriär i Rögle.
– Det är kul för Victor att han får fortsätta sin utveckling
tillsammans med Gunnar, säger Ove Molin. Jag kommer att

Projektets främsta syfte är att utveckla de unga talangerna
så att de tar ytterligare steg på vägen till A-lagsspel.
– Alla killarna som har ingått i projektet i år har utvecklats
mycket under säsongen, både som spelare och som människor, säger Ove Molin.
I projektet så jobbar man med spelarna i grupp, men
man arbetar även med dem enskilt eftersom de alla har
olika behov, och olika saker i sin roll som hockeyspelare eller i sin person som de behöver utveckla.
– Alla har sina behov, säger Ove Molin. Att jobba med de
här unga killarna handlar om allt från en klapp på axeln till
en spark i baken.
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HOCKEY I
GÄSTRIKLAND
Som enda elitförening i distriktet kan och vill Brynäs IF ta ett större ansvar för hockeyns
utveckling i Gästrikland. Ett första steg till att göra det har tagits under säsongen
2012/2013 då Brynäs IF har startat upp projektet ”Hockey i Gästrikland”.

Brynäs IF har ett intresse av att ishockeyn växer sig starkare
i distriktet. Lite av Brynäs signum på senare år har blivit att
utveckla spelare från regionen till representationslaget. Ett
starkt hockeydistrikt med många starka ishockeyklubbar i
distriktet gynnar därför både distriktet, klubbarna och de
ungdomar som vill spela ishockey. I slutändan gynnar det
även Brynäs IF som kan utveckla fler elitspelare till representationslaget.
Kartlägger behoven
För att kunna ta ett större ansvar för ishockeyns utveckling i distriktet är det första steget att kartlägga behovet
som finns ute i föreningarna för att ta reda på hur Brynäs IF
kan vara ett stöd för andra klubbar i regionen. Detta år har
därför ”Hockey i Gästrikland” startats upp som en förstudie
med syfte att kartlägga behoven i regionen. Ansvariga för
projektet har varit Stefan Utby, ungdomsansvarig i Brynäs IF
tillsammans med Andreas Dackell.
Besök hos klubbarna
Under säsongen har Andreas Dackell och Stefan Utby besökt samtliga klubbar i distriktet för att kartlägga hur deras
verksamhet ser ut, och vilka behov som finns i klubbarna.
På besöken hos klubbarna har även en representant från
Gästriklands Ishockeyförbund funnits med.
Idag finns fjorton aktiva ishockeyklubbar i Gästrikland
som är olika stora och bedriver verksamhet på olika nivåer. Dessa är: GGIK, Hagaström, Hedesunda, Hofors, Huge,
Hille/Åbyggeby, Ockelbo, Norrsundet, Sandviken, Skutskär,
Strömsbro, Sätra och Valbo. Förutom de fjorton ishockeyföreningar som finns i Gästrikland har även SkärplingeHållnäs ingått i inventeringen. Totalt har därför 15 klubbar
besökts under säsongen.
– Det har varit otroligt lärorikt för oss att få en helhetsbild över hur det ser ut med hockeyn i Gästrikland, säger
Andreas Dackell. Vi har blivit väl mottagna, och det har varit mycket positivt under alla besök. Alla föreningar tänker
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framåt, och med barnen i fokus. Det finns ett otroligt stort
engagemang ute i vår region.
Besöken och kartläggningen har varit både lärorik och
nyttig för Brynäs IF och många goda förslag har kommit
från de olika klubbarna. Projektet ”Hockey i Gästrikland” är
ett långsiktigt projekt, och hur projektet fortsätter under
nästa säsong är beroende av vad som kommit fram under
kartläggningen.
– Projektet känns som startskottet för ett arbete som kan
leda till ett positivt samarbete mellan föreningarna i distriktet, säger Stefan Utby. Informationen som vi fått från de
olika klubbarna har varit bra, genomtänkt och nyttig.
Många bra synpunkter
Många bra synpunkter och resultat har kommit in under
Brynäs IF:s besök hos de andra hockeyklubbarna. Förstudien har resulterat i en åtgärdslista på åtta punkter som
handlar bland annat om ledarutbildning, det regionala
laget Brynäs U16, unga ledare, teknikmärke, fem tips från
marknad, flick- och damhockeyn, spontanhockey. Några
aktiviteter kommer att kunna startas upp redan nästa säsong, medan andra aktiviteter får tas längre fram.
Fortbildning och nätverksbygge
Två av åtgärderna som Brynäs IF kommer att starta med
redan nästa säsong handlar om ledarutveckling och unga
ledare. Brynäs IF kommer att skapa ett antal temadagar på
Läkerol Arena som en fortbildning för ledare från samtliga
klubbar. Dessutom kommer Brynäs IF att starta upp ett
nätverk för unga ledare som finns runt om i föreningarna.
Nätverket kommer att träffas några gånger per säsong för
utbyte av erfarenheter och utbildning.
– Det känns som ett bra första steg, och något som kan
ge de andra föreningarna ganska mycket. Hockey i Gästrikland” är ett långsiktigt projekt som förhoppningsvis ska
pågå i flera år, så det här är bara början, säger Stefan Utby.

BRYNÄS UNGDOMAR
UTVECKLAS TILLSAMMANS
Vissa är i början av en fantastisk karriär medan andra kommer att hitta nya
riktningar senare i livet. Men en sak är säker, de är en del av ett hockeylag och de
har väldigt roligt under tiden. Det är här, på Brynäs ungdomssektion, resan börjar.
Säsongen 2012/2013 har tagit slut, flera av barnen fortsätter nu med sommaraktiviteter, vissa har redan börjat längta
till sommarhockeyskolan och andra vilar i väntan på nästa
säsong. Brynäs ungdomssektion kan ses som en stege där
man varje år trappar upp träningen. Allt för att de som vill
ska vara så bra förberedda inför en eventuell elitsatsning.
Ett exempel på en spelare som gått hela vägen från ungdomssektion upp till A-laget är Christian Djoos.
Bra träning i trygg miljö
Utan någon direkt ökning i antalet barn har cirka 200 barn
och ungdomar varit aktiva under ledning av Brynäs 55
ungdomsledare. Man har under åren format en träningskultur där det hela tiden ska vara roligt att komma till träningen och träffa lagkamrater och ledare. Utan att vara
någon elitsatsning vill vi erbjuda en bra träning i en trygg
miljö och under året har relationen mellan ledare och lagen varit enastående. Här finns inget vi och dem, vi är alla
ett lag som hela tiden arbetar över gränserna för en ständig
utveckling hos våra spelare.
För spelare födda 1999-2001 har forward, back- och
målvaktsträningarna fortsatt vara både uppskattade och
effektiva. Forwardsträningen leds av bland annat den forna
A-lagsspelaren Andreas Dackell medan målvakterna har en
enskild träning med bland andra A-lagets målvaktstränare
Per-Erik Alcén. Förra årets nyhet, ”Teknikmåndag” är ett kon-

cept vi under året fortsatt arbeta med. Denna säsong har
spelare födda 1999-2002 fått chansen att ta del av teknikbaserade träningar varje måndag.
Brynäs äldsta ungdomslag, U16, är sedan tidigare en del
i vår elitsatsning och består av ett urplock av spelare runt
om i Gästrikland. Den gångna säsongen har därför inneburit en del förberedelser för Brynäs team 98 som alla har
chansen att ta en plats i nästa års U16-trupp. Under åren
har träningen intensifierats och i år har laget spelat i två
olika serier med goda resultat.
En välmående grupp är ett lag som med tiden kommer
att visa upp goda resultat och det har Brynäs IF:s ungdomslag verkligen gjort i år. Efter att ha deltagit i flertalet cuper
under året har Brynäs IF vunnit fem stycken av dem. Bland
annat vann team-98 Ankarcupen i Läkerol Arena, medan
det yngsta laget med spelare födda 2003 tog hem NHK
Nacka-cupen.
Stort engagemang
I Brynäs IF ungdomssektion spelar man för gemenskapen,
framtidsdrömmar eller båda delarna. Med hjälp av det otroliga engagemang vi ser från både ledare och föräldrar har
vi möjlighet att skapa en trygg och rolig miljö för våra barn
och ungdomar. En fritidssyssla där man får chansen att utvecklas som både person och hockeyspelare tillsammans
med kompisarna.
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BRYNÄS IF, ETT LAG I
TOPPEN AV RIKSSERIEN
I med- och motgång har Brynäs IF:s damlag krigat sig genom säsongen 12/13.
Riksserien bjöd på en högre kvalité i form av flera starka lag och Brynäs IF visade med
sitt SM-silver att de fortsatt finns med i toppen inom svensk damhockey.
Finalen var över, silvret hängde runt spelarnas halsar och
redan då, efter SM-finalen mot Modo våren 2012 bestämde
alla i laget sig, nästa år är det vår tur. Eniga samlades Brynäs damlag inför försäsongen och trots en del förändringar
i laget fanns det ingen anledning att byta riktning. Det här
laget var tillräcklig bra för att gå hela vägen, målsättningen
var guld och för att komma dit krävdes ett snabbare spel.
Försäsongen
Inför säsongen avgick Magnus Grönlund som huvudtränare
och in kom Henrik Orevik, tidigare tränare för Sätra/Oppala.
Nyckelspelare som Emma Eliasson valde att flytta för att fortsätta sin hockeykarriär i en annan klubb precis som Emilia
Carlsson Berg som även hon lämnade Brynäs IF. In i laget
kom landslagsspelaren och Leksandstjejen Lina Wester, Linn
Rickmo från AIK och de två unga talangerna Maja Westling,
Valbo HC och Tilda Svensson, tidigare Skärplinge IK .
Försäsongen inleddes med stort fokus på spänst, snabbhet, styrka och vi la för första gången in ett spinningpass i
träningen. Snabbheten i spelet skulle förbättras och bana
vägen för ett segertåg, och därför spelades alla träningsmatcher endast mot U15 och U16-pojklag. Laget deltog
även i en U16-cup i Valbo inför säsongen där det till slut
blev en andraplats.
Riksserien
När Riksserien drog igång var Brynäs IF med tidigt och visade att det här laget hör hemma i toppen tillsammans
med Modo som stod för det riktigt tuffa motståndet under
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säsongen. I sista omgången hängde semifinalplatsen på
ett mål, ett mål som AIK gjorde och som tvingade oss att
ta den långa vägen via en kvartsfinalserie mot Leksand. Tre
tuffa matcher, sedan var det de föregående finalmotståndarna Modo som väntade i semifinalen. Nerver och minnen från de tuffa bataljerna lagen emellan undgick ingen.
I den första semifinalen i Läkerol Arena avgjorde Henriette
Sletbak och målvakten Sara Grahn på straffar, precis samma
scenario som väntade i den tredje och avgörande matchen
i Örnsköldsvik då Brynäs IF återigen säkrat en finalplats.
Jämnaste SM-finalen på länge
Väl där möttes de två lagen som var näst intill omöjliga att
skilja åt. Poäng-, skott- och målstatistiken talade klarspråk,
det var den jämnaste SM-finalen på länge. Matchen sändes
på SVT och AIK tog ledningen med 2-0 innan Brynäs kunde
reducera till 2-1. Det blev en rysare för spelare såväl som
ledare och åskådare. Målchanserna fanns där, men målet
uteblev och den fjärde raka silvermedaljen hängdes runt
halsen på spelare och ledare. Denna silvermedalj bevisar
ännu en gång att Brynäs IF tillhör den absoluta toppen i
svensk damhockey även i år.
Under året har nio spelare ur truppen varit uttagna till diverse olika landslagsuppdrag, sju spelare i det svenska och
två i det norska. Detta ser vi som ett bevis på att det finns
gott om individuellt skickliga spelare i laget, men också att
Brynäs IF är en utmärkt arena för utveckling inom ishockeyn.
Damlaget vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt
bidragit till att utveckla och stärka verksamheten!

NYA REKORD FÖR BRYNÄS IF
Ett ökat intresse att synas med Brynäs IF efter guldsäsongen 2011/2012 har medfört
ytterligare försäljningsrekord för reklamen på marknadssidan. Fler än någonsin vill
också visa sitt stöd för Brynäs med souvenirer, samtidigt som efterdyningarna av
SM-guldet har minskat antalet evenemang hos våra partners.
Sponsorer – Försäljning
Spåren efter guldsäsongen 11/12 var stora och med en
nedåtgående konjunktur fanns en viss oro när det var dags
att sätta budgeten för säsongen 12/13. Intresset för Brynäs
hade skjutit i höjden under föregående år och det återspeglades i försäljningen inför årets säsong. Under grundserien
2012/2013 har det dock varit ett fortsatt stort intresse för
Brynäs IF, och fjolårets försäljningsrekord har slagits.
Med hjälp av tidigare framgångar har intresset att stötta
Brynäs IF varit stort. Reklamförsäljningen av skyltar och
matchdräkter står ut ur mängden efter att försäljningen
ökat drastiskt. Samtidigt har vi återigen slagit rekord i antalet sålda loger på kontrakt, där nästintill alla 41 logerna
kontrakterats på minst två år. Ännu ett glädjande ämne är
Brynäs satsning på Morgondagens Brynäsare. I en kampanj
riktad mot medlemmar i Brynäs IF såg vi snabbt en ökning
på 800 privatpersoner, vilket visar det stora engagemang
som finns kring föreningens unga talanger.
Medan reklamförsäljningen gått uppåt finns det områden där spåren efter guldsäsongen blivit allt för stora. Intresset att synas tillsammans med Brynäs IF under våren
2012 tillsammans med den nedåtgående konjunkturen
medförde en minskad försäljning av event hösten 2012.
De egna analyserna visade dock att budgeten hölls. Man
trodde även att försäljningen åter skulle öka efter nyårsskiftet, vilket visade sig vara rätt då det nya budgetåret för partners till Brynäs IF medförde en ökad försäljning av event i
Läkerol Arena.
Ett annat område där vi inte nått upp till förväntningarna är 1912-klubben som under året inte nådde budget.
Där har det under våren 2013 satts in resurser för att öka
den delen av försäljning och ett samarbete med ett telemarketingbolag har inletts med goda resultat.
Totalt sett har det varit en fantastisk säsong med nya
rekord. Vi ser tillbaka på det bästa året någonsin under
grundspelet i Brynäs IF, där intresset att synas tillsammans
med föreningen fortsätter att vara starkt.
Exponering i media
I brist på ett långt och omfattande slutspel har exponeringen i media av naturliga skäl minskat detta år. Jämfört med
tidigare år då laget gått till kvartsfinal kan vi dock urskilja ett
fortsatt starkt intresse för Brynäs IF. Man har under 76 timmar i svensk TV beskådats av närmre 100 miljoner tittare. En
siffra att jämföra med säsongen 10/11 då laget nådde en

kvartsfinal och sågs av 70 miljoner tittare under 50 timmar i
svensk TV. Brynäs IF behåller statusen i tryckt media och har
under året prytt ca 200 helsidor. En förhållandevis bra siffra
jämfört med tidigare år med liknande resultat.
Publik och souvenirer
Brynäs IF har under säsongen haft 28 hemmamatcher,
varav en spelades utomhus på Gävlebocken Arena inför
15 009 personer. Trots den härliga uppslutningen på vår
jubileumsmatch har det blivit ett litet tapp i publiksiffran
med 38 besökare per match under säsongen. Under året
har vi haft ett snitt på 6 229 besökare, och på läktarna har
det fortsatt varit en god stämning. Brynäs IF är stolta över
att ha supportrar på såväl ståplats som sittplats som följer
laget i med- och motgång.
Arrangemang i arenan har under året fått fortsatt mycket fokus när vi anordnat allt från födelsedagskalas och Alla
tiders Brynäs till de uppskattade familjedagarna i arenan.
När laget gick igenom en tung period bestämde vi oss för
att fylla arenan för att laget skulle få det stöd de behövde.
Biljetter såldes för 50 kr/styck samtidigt som vi ordnade finalstämning med orgelspelare och klappor. Ett uppskattat
event från såväl spelare som besökare.
Det ökade intresset för Brynäs IF syns även i Brynässhopen där souvenirförsäljningen åter igen slagit rekord. En
försäljning på 9 miljoner kronor och en ökning på 500 000
är ett fantastiskt resultat. Vi kan därmed konstatera att vi
är väldigt många som stödjer laget i både med- och motgång. Tillsammans är vi starka.
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MATEN, EN STÄMNINGSHÖJARE I LÄKEROL ARENA
Högklassig mat och dryck i samband med en stark hockeyupplevelse, ett brett
utbud och ett storslaget avslut på Brynäs IF:s 100 års jubileum. Säsongen 2012/2013
har innehållit både förändringar och en ökad efterfrågan av restaurangens högklassiga måltider.
Med en hög målsättning påbörjades i höstas en omorganisering i restaurangens personalstyrka. Syftet var att öka
servicegraden och förstärka hockeyupplevelsen för partners, medlemmar och supporters, men även för alla andra
besökare i Läkerol Arena. En ny medarbetare välkomnades,
Helene Hålldin som anställdes för att ansvara över bistro,
barer och kiosker. Samtidigt klev Helene Lundborg in på
posten som ansvarig för servis, lunch, evenemang och
matcher i restaurangen. Målet är att bredda utbudet, öka
servicen och möjligheten för den enskilde besökaren att
hitta något som faller denne i smaken.
En paus i Läkerol Arena
Lunchrestaurangen ökar i popularitet hos besökarna och
varje dag äter i snitt 350 personer i Läkerol Arena där det
alltid erbjuds tre varma rätter och en stor salladsbuffé. Siffrorna talar egentligen sitt tydliga språk med en ökning på
20% av antalet besökare under året.
Matchdagar, mat och nöje förenas
Under säsongen 2012/2013 har antalet ätande gäster ökat
i arenan även på matchdagar. I år har vi sett en ökning på
8% och ett snitt på 1200 gäster som serveras mat i restaurangen, barer, bistron och i loger. En matchdag då det säljs
som bäst har försäljningen uppgått till ca 1600 portioner.
Entréhallens familjevänliga Bistro har fortsatt att gå bra och
Tex Mex-buffén har tillsammans med de enkla måltiderna
lockat besökare i alla åldrar. Även i Guldbaren har populariteten för Tex Mex-buffén växt och antalet sittplatser utökats till 120 stycken.
För att bredda sortimentet ytterligare för våra besökare
har vi under hösten öppnat en popcornkiosk på plan tre.
Där erbjuds nu också ett stort utbud av godisremmar, en
uppskattad service för våra besökare, stora som små.
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Ombyggnationer ger fler möjligheter
Inför Elitseriepremiären hösten 2012 utökades terrassen
med ytterligare 70 platser. Samtidigt byttes de tidigare låga
fönsterborden inne i restaurangen ut mot höga barbord.
Med det utökades möjligheten att se hockey och avnjuta
en trerätters meny med god mat och dryck för restaurangens gäster.
Medan besökarna avnjutit en trerätters middag har förbättringar även skett bakom stängda dörrar, i köket. Med fler
ugnar och ny utrustning ska en snabbare service och en ökad
kvalitét säkras för den växande skaran besökare. Nu behöver
ingen vänta länge för att bli serverad en högklassig middag.
För att kunna utnyttja restaurangen till fullo har restaurangen
glasats in under våren 2013. Det medför att man nu kan utnyttja både entréhall och restaurang för olika aktiviteter samtidigt, utan störningsmoment från den andra parten.
En värmande fest efter utematchen
Den 8 december avslutades vårt 100 årsjubileum med en
utomhusmatch, följt av en efterfest inne i Läkerol Arena.
Innan nedsläpp laddade ca 1000 besökare upp med en
förfest i entréhallen medan 1200 av våra partners och medlemmar avnjöt ett julbord på isytan. Efter matchen värmde
sig 4500 åskådare inne i Läkerol Arena där Panetoz och
Takida stod för underhållningen.
Event i Läkerol Arena
Under året som gått har flera stora evenemang gått av
stapeln i arenan och det första var landskampen mellan
Sverige-USA tidigt i maj. Sedan dess har diverse olika industrimässor, shower, motormässor, riksmöten och konserter
gått av stapeln. Senast i raden var Mackmyra Svensk Whisky
när de anordnade Mackmyradagen för drygt 800 av deras
ambassadörer i arenan.

BRYNÄS IF 100 ÅR!
Under 2012 har Brynäs IF firat 100 år som förening. Ett ledord i planeringen av firandet
var delaktighet. Brynäs IF ville fira tillsammans med sina medlemmar, samarbetspartners, fans och andra intressenter. Istället för att genomföra en stor aktivitet
under jubileumsåret planerades därför in flera. Alla skulle kunna vara med. Och, vilket
jubileumsår vi haft! Många har deltagit på våra aktiviteter där vi frossat i vår framgångsrika historia, fått vara stolta över vad Brynäs IF är idag och haft ett jubileum
som är värdigt en 100-åring.

INVIGNING
OCH SM-GULD

Det startade redan förra säsongen med en invigning och
smygstart i samband med matchen mot Växjö Lakers den
30 december 2011. Alla biljetter till matchen kostade 100
kronor, och innan match bjöds på bubbel med tilltugg i
entréhallen som serverades av gamla Brynäshjältar. Innan
nedsläpp bytte sedan Jakob Silfverberg tröja till nummer
100. Tröjan överlämnades av Tord Lundström som också
gjorde ett symboliskt nedsläpp i matchen.
Under våren fick föreningen sedan den bästa födelsedagspresenten man kunde önska när vårt A-lag kunde ta hem
föreningens 13:e SM-guld, den 19 april 2013. Det firades
stort, och en av höjdpunkterna var när laget fick ta emot
folkets jubel på Stortorget i Gävle. Firandet gick vidare, den
1 maj, arrangerades en landskamp i Läkerol Arena mellan
Tre Kronor och USA. Matchen var genrepet inför VM och
lockade 7 519 åskådare.
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FÖDELSEDAGSKALAS
KALAS
Den 12 maj var det sedan dags för födelsedagskalas i Läkerol Arena som arrangerades tillsammans
med Brynäs IF Fotboll. Då var det öppet hus i Läkerol Arena, och förutom den officiella mottagningen var det fullt av aktiviteter för stora och små. Gamla spelarprofiler samt de nyblivna svenska
mästarna var förstås på plats. Dagen lockade ca 2 500 besökare och alla bjöds på kaffe/saft och tårta.
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ALLA TIDERS BRYNÄS
Den 22 september i samband med matchen mot Linköpings HC var det dags för
nästa festdag under temat Alla tiders Brynäs. Inbjudna till matchen var flera av Brynäs
tidigare SM-guldvinnare och spelare och över 100 av föreningens profiler var på plats
i arenan. Innan match presenterades Brynäs framgångsrika historia i entréhallen från
60-talet och fram till 90-talet. Intervjuer med tidigare spelare varvades med kåserier
av journalister, och visning av foton från aktuell tidsperiod. Innan nedsläpp hissades
vepan för 2012 års SM-guld upp i taket med hjälp av samtliga lagkaptener i Brynäs IF
sedan 1964 på plats på isen. Firandet fortsatte under match med fokus på nutid, med
live musik i arenan, och en publikspeaker på plats. Kvällen avslutades med intervjuer
och autografskrivning med A-laget i entréhallen.
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JUBILEUMSMATCHEN
Den storslagna avslutningen på jubileumsåret skedde den
8 december med utomhusmatchen mot Timrå IK. Utomhusarenan, Gävlebocken arena, med plats för 15 000 personer var slutsåld, och det blev en magisk afton. Inramningen
var perfekt med en kall, klar kväll där utomhusarenan var
omgiven av snötäckta granar. Brynäs vann matchen med
3-0 och kvällen var fulländad. Innan matchen var det fest
i Läkerol Arena med julbord och underhållning på isytan
samt en förfest i entréhallen. Efter matchen firade vi or-
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dentligt med en rejäl fest i Läkerol Arena för 4 500 personer där Panetoz, Takida och Extra Allt spelade. Det blev en
fantastisk avslutning på ett fantastiskt jubileumsår. Det är
verkligen ett minne för livet.
Brynäs IF vill rikta ett stort tack till alla som var med och firade med oss under jubileumsåret, och medverkade till att
vi fick ett fantastiskt och minnesvärt jubileumsår.

ÅRET I SIFFROR
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.

Flerårsjämförelse (tkr)
Moderföreningen

Brynäs Idrottsförening är moderförening i en koncern med det helägda

Nettoomsätting

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

Resultat efter

Inköp från dotterbolag har under räkenskapsåret skett med 12 423

finansiella poster

(8 646) tkr. Försäljning till dotterbolag har skett med 4 593 (4 026) tkr.

Verksamhet under räkenskapsåret

Balansomslutning

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

105 826

113 250

88 736

80 189

81 430

479

14 656

1 608

1 169

2 961

39 707

49 220

33 468

31 376

30 717

64

52

33

31

28

Soliditet

Under detta verksamhetsår firades andra halvan av föreningens 100-årsjubileum. Den 12 maj firades födelsedagen med Öppet Hus i Läkerol

Resultat och ställning

Arena då vi bla bjöd de ca 2 500 besökarena på intervjuer med Brynäs-

Resultatet av koncernens och moderföreningens verksamhet samt den

profiler och gratis tårta. I samband med en hemmamatch den 22

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av

september bjöds ett hundratal fd spelare och ledare på mat i arenans

efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

restaurang. Elva tidigare lagkaptener hyllades på isen och vepan över det
nya SM-guldet 2012 hissades i taket. 100-årsfirandet avslutades med en
spektakulär utematch inför 15 009 åskådare den 8 december.

Omsättning Brynäs IF 2012/2013

10%

Föreningen arrangerade en landskamp mellan Tre Kronor och USA tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet den 1 maj. Matchen var den

Reklamintäkter

sista inför VM-starten 2012 och sågs på plats av 7 519 besökare.

Matchintäkter

Elitseriens grundserie hade i år 28 hemmamatcher med i snitt 6 229 besökare/match (6 265). Dessutom spelades 2 slutspelsmatcher på hemmaplan med 5 995 besökare/match. Totalt hade vi 186 403 besökare
under dessa 30 matcher.
A-laget förlorade i kvartsfinalserien mot förra årets finalmotståndare
Skellefteå. Damlaget tog ytterligare en silvermedalj, J18 vann SM-guld
och U16 tog en silvermedalj.

Övriga intäkter
Souvenirintäkter

29%

8%
4%
1%

NHL utbildningsersättning
Medlemsavgifter

48%

Föreningen hade en spelare med i Tre Kronors VM-trupp 2013, Calle
Järnkrok, och som var med att vinna ett VM-guld.
Antalet medlemmar i Brynäs IF har under året ökat från 7 210 medlemmar till 7 347 st.
Föreningen uppfyller Licensnämndens villkor för elitlicens.
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RESULTATRÄKNING
Moderföreningen

Koncernen

2012-05-01

2011-05-01

2012-05-01

2011-05-01

-2013-04-30

-2012-04-30

-2013-04-30

-2012-04-30

Matchintäkter

31 888 686

38 540 457

29 993 687

36 768 457

Reklamintäkter

53 285 510

53 757 546

53 285 510

53 757 546

Souvenirintäkter

9 125 729

8 457 373

9 125 729

8 261 373

Medlemsavgifter

1 479 256

1 239 059

1 479 256

1 239 059

Hyresintäkter

-

-

18 512 018

19 013 568

Kioskintäkter

-

-

3 154 788

4 667 529

Intäkter event

-

-

448 509

649 629
22 980 491

Not
1

Rörelsens intäkter m m

Intäkter restaurang
Övriga intäkter
Summa intäkter m m

-

-

21 562 334

10 047 423

11 255 996

9 001 657

9 167 598

105 826 604

113 250 431

146 563 488

156 505 250

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

-9 957 177

-10 167 769

-20 011 098

-21 049 255

Övriga externa kostnader

2

-29 873 352

-24 257 716

-31 423 465

-24 314 142

Personalkostnader

3

-65 500 394

-63 935 391

-81 733 256

-78 776 636

-181 546

-307 332

-8 067 319

-7 793 691

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

-62 360

-36 289

-200 400

-66 887

-105 574 829

-98 704 497

-141 435 538

-132 000 611

251 775

14 545 934

5 127 950

24 504 639

70 000

55 000

70 000

55 000

Resultat från finansiella investeringar
Utdelning från intressebolag
Ränteintäkter

192 270

92 590

317 590

148 954

-35 208

-37 690

-6 110 193

-6 385 036

Summa resultat från finansiella investeringar

227 062

109 900

-5 722 603

-6 181 082

Resultat efter finansiella poster

478 837

14 655 834

-594 653

18 323 557

-323 000

-378 000

-

-

-

-

-45 368

-1 282 914

-255 640

-298 910

-255 640

-319 831

-99 803

13 978 924

-895 661

16 720 812

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Årets resultat

18

4

16

BALANSRÄKNING
Koncernen

Moderföreningen
Not

Tillgångar

2013-04-30

2012-04-30

2013-04-30

2012-04-30

-

-

2 909 684

3 622 256

-

-

2 909 684

3 622 256

-

-

147 330 514

148 953 174

1

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

5

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

6

Pågående nyanläggningar

7

-

-

40 000

17 362

Inventarier, verktyg och installationer

8

578 656

453 876

17 764 004

17 034 947

578 656

453 876

165 134 518

166 005 483

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17

18 900 000

18 900 000

-

-

Andelar i intresseföretag

9

50 000

50 000

50 000

50 000

10

10 050

10 050

10 050

10 050

Aktier och andelar
Andra långfristiga fordringar

8 400

8 400

Summa finansiella anläggningstillgångar

18 960 050

18 960 050

68 450

68 450

Summa anläggningstillgångar

19 538 706

19 413 926

168 112 652

169 696 189

Handelsvaror

4 783 579

2 624 080

5 535 851

3 606 062

Summa varulager m m

4 783 579

2 624 080

5 535 851

3 606 062

1 000 317

8 932 631

1 128 295

10 525 794

380 661

1 834 089

414 752

1 860 903

1 771 105

5 765 218

2 631 738

6 748 894

3 152 083

16 531 938

4 174 785

19 135 591

10 000 000

-

10 000 000

-

2 232 818

10 650 153

12 732 787

23 580 607

Summa omsättningstillgångar

20 168 480

29 806 171

32 443 423

46 322 260

Summa tillgångar

39 707 186

49 220 097

200 556 075

216 018 449

Omsättningstillgångar
Varulager m m

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

12
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BALANSRÄKNING
Koncernen

Moderföreningen
2013-04-30

2012-04-30

2013-04-30

2012-04-30

Uppskrivningsfond

8 700 000

8 700 000

-

-

Balanserat resultat

16 507 963

2 529 039

27 179 046

10 458 235

-99 803

13 978 924

-895 661

16 720 812

25 108 160

25 207 963

26 283 385

27 179 047

701 000

378 000

-

-

701 000

378 000

-

-

2 115 967

2 070 599

4 313

4 313

4 313

4 313

Hallkonto ungdom

323 246

312 270

323 246

312 270

Summa avsättningar

327 559

316 583

2 443 526

2 387 182

-

-

143 700 000

145 900 000

-

-

143 700 000

145 900 000

-

-

2 200 000

2 100 000

1 852 687

6 546 614

3 430 441

9 892 562

251 863

462 586
1 488 042

Not

Eget kapital och skulder
Fritt eget kapital

Årets resultat
Summa eget kapital

Obeskattade reserver

18

Summa obeskattade reserver

Avsättningar
Uppskjutna skatter
Östlunds minnesfond

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

13

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder

518 918

1 417 841

526 142

2 576 020

4 593 332

2 986 154

5 512 725

8 370 979

10 297 178

18 986 427

21 558 891

Summa kortfristiga skulder

13 570 467

23 317 551

28 129 164

40 552 220

Summa eget kapital och skulder

39 707 186

49 220 097

200 556 075

216 018 449

150 000 000

150 000 000

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

Ställda säkerheter
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
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

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen

Moderföreningen

Not

2012-05-01

2011-05-01

2012-05-01

2011-05-01

-2013-04-30

-2012-04-30

-2013-04-30

-2012-04-30

251 775

14 545 934

5 127 950

24 504 639

243 906

343 321

8 267 719

7 860 278

192 270

92 590

317 590

148 954

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar

15

70 000

55 000

70 000

55 000

Erlagd ränta

-35 208

-37 690

-6 110 193

-6 385 036

Betald skatt

-1 154 563

-298 910

-1 217 540

-319 831

-431 820

14 700 245

6 455 526

25 864 004

Ökning/minskning varulager

-2 159 499

-728 389

-1 929 789

-1 131 619

Ökning/minskning kundfordringar

7 932 314

-2 715 969

9 397 499

-3 006 177

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

5 447 541

-3 117 035

5 563 307

-2 699 616

-210 723

-5 705 952

Ökning/minskning leverantörsskulder

Ökning/minskning av fordringar/skulder koncernen

-4 693 927

4 515 374

-6 462 121

6 205 323

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-3 932 535

2 586 011

-5 088 061

720 907

1 951 351

9 534 285

7 936 361

25 952 822

-368 686

-283 251

-6 684 181

-5 091 447

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar

-

1 500

-

8 500

-368 686

-281 751

-6 684 181

-5 082 947

Amortering av skuld

-

-

-2 100 000

-2 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

-2 100 000

-2 000 000

1 582 665

9 252 534

-847 820

18 869 875

Likvida medel vid årets början

10 650 153

1 397 619

23 580 607

4 710 732

Likvida medel vid årets slut

12 232 818

10 650 153

22 732 787

23 580 607

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och
värderingsprinciper

Koncernen

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer

2012/2013

2011/2012

Revisionsuppdrag

135 000

135 000

Andra uppdrag

205 425

98 170

340 425

233 170

med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernredovisning

Not 3

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets

Personal
Moderföreningen

rekommendationer om koncernredovisning.
Medelantalet anställda

Uppskjuten skatteskuld

Kvinnor

2012/2013

2011/2012

10

8

Fastigheten ”Läkerol Arena” är uppskriven i värde med 9 200 000 kr under

Män

56

55

räkenskapsår 2005/2006. Detta redovisas mot en uppskrivningsfond under

Totalt

66

63

bundet eget kapital. I årets årsredovisning återstår 7 820 000 kr av uppskrivningen efter gjorda årliga avskrivningar. Ingen uppskjuten skatt är skuldförd
för detta belopp. Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten sker

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

detta via försäljning av bolaget och inte fastigheten. En eventuell försäljning

Löner och ersättningar till

blir därmed ej skattepliktig.

styrelsen och klubbdirektören
Löner och ersättningar till övriga anställda

Leasingavtal

662 700

572 100

37 274 338

36 231 192

37 937 038

36 803 292

10 817 201

10 391 827

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Sociala avgifter enligt lag och avtal

Fordringar

Pensionskostnader för

Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta.

styrelsen och klubbdirektören

335 700

266 500

Pensionskostnader för övriga anställda

14 508 119

15 050 677

Totalt

63 598 058

62 512 296

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Medelantalet anställda

2012/2013

2011/2012

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

Kvinnor

31

28

värde minskat med avskrivningar.

Män

71

70

102

98

Varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip dvs till det lägsta av
anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Koncernen

Totalt
Avskrivningar görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella och

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Goodwill

10 år

Fastigheter

50 år

Markanläggningar
Inventarier

Löner och ersättningar till
styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

20 år
3-15 år

Nyckeltalsdefinitioner

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Soliditet

styrelsen och verkställande direktören

Ersättning till revisorerna
Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

Revisionsuppdrag

75 000

75 000

Andra uppdrag

29 500

68 290

104 500

143 290

22

880 200
46 720 680

49 639 098

47 600 880

14 487 723

13 836 070

Pensionskostnader för

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Not 2

1 044 800
48 594 298

335 700

266 500

Pensionskostnader för övriga anställda

15 266 951

15 647 220

Totalt

79 729 472

77 350 670

Styrelseledamöter

2012/2013

2011/2012

Kvinnor

1

1

Män

7

7

Totalt

8

8

Koncern/Moderförening

Not 4

Räntekostnader och
liknande resultatposter

Not 8

Inventarier, verktyg
och installationer
Moderföreningen

Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

Räntekostnader

-35 208

-37 690

Summa

-35 208

-37 690

Koncernen
2012/2013

2011/2012

Räntekostnader

-6 110 193

-6 385 036

Summa

-6 110 193

-6 385 036

Ingående anskaffningsvärden

Koncernen
2012/2013
Ingående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

7 125 735

7 125 735

-3 503 479

-2 790 907

-712 572

-712 572

-4 216 051

-3 503 479

2 909 684

3 622 256

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2011/2012

283 251

Försäljningar och utrangeringar

-94 560

-1 484 821

2 352 069

2 077 943

-1 624 067

-2 764 067

32 200

1 447 332

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Utgående restvärde enligt plan

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

Ingående avskrivningar

Koncernen
2012/2013

2011/2012

158 907 190

157 383 793

1 850 431

1 523 397

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

160 757 621

158 907 190

Ingående avskrivningar

-17 958 016

-14 708 700

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 289 091

-3 249 316

-21 247 107

-17 958 016

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 9

8 004 000

8 188 000

-307 332

-1 773 413

-1 624 067

578 656

453 876

2012/2013

2011/2012

30 623 169

29 119 103

4 811 112

3 619 052

-299 360

-2 114 986

35 134 921

30 623 169

-13 588 222

-11 980 318

98 960

1 990 467

-3 881 655

-3 598 371

-17 370 917

-13 588 222

17 764 004

17 034 947

Andelar i intressebolag

Koncernen/moderföreningen
Ingående uppskrivningar

-181 546

Koncernen

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 6

3 279 513

368 686

Utgående ackumulerade avskrivningar

Goodwill

2011/2012

2 077 943

Inköp

Årets avskrivningar

Not 5

2012/2013

Kapitalandel

Bokfört värde

50%

50 000

Gävle Idrottsbingo AB

50 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-184 000

-184 000

Utgående ackumulerade uppskrivningar

7 820 000

8 004 000

147 330 514

148 953 174

Utgående restvärde enligt plan

Gävle Idrottsbingo AB

Org.nr

Säte

556709-2340

Gävle

Not 10 Aktier och andelar

Taxeringsvärden ej åsatt

Bokfört

Not 7

Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

värde

2013-04-30

2012-04-30

50

50

Aktier i Svenska Hockeyligan

10 000

10 000

Summa

10 050

10 050

Koncernen/moderföreningen

Koncernen
2012/2013

2011/2012

17 362

68 364

40 000

17 362

-17 362

-68 364

40 000

17 362

Bokfört

värde
Lokalföreningen Folkets Hus i Gävle upa

23

Not 11 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Koncernen
2012/2013

2011/2012

Förutbetald hyra

6 151 813

5 970 978

Övriga förutbetalda intäkter

1 759 764

2 299 351

98 863

112 000

1 667 841

1 673 846

502 930

1 380 808

479 379

Upplupna semesterlöner

3 741 803

3 308 407

117 000

Upplupna sociala avgifter

2 689 255

3 489 844

3 864 339

Övriga poster

2 374 158

3 323 657

5 765 218

Summa

18 986 427

21 558 891

Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

1 149 742

1 300 000

4 500

4 500

Central reklam SHL
Intäkt bingo
Förutbetalda kostnader

435 238

Upplupna intäkter

92 200

Övriga poster

89 425

Summa

1 771 105

Upplupen kostnad STIM
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner

Koncernen
2012/2013

2011/2012

1 149 742

1 300 000

Central reklam SHL
Intäkt bingo

4 500

4 500

Förutbetalda kostnader

435 238

622 206

Upplupna intäkter

470 715

618 254

Övriga poster

571 543

4 203 934

2 631 738

6 748 894

Summa

Not 15 Justering för poster
som inte ingår i kassaflödet
Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

181 546

307 332

Avskrivningar
Utrangering inventarier
Summa

Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

4 000 000

4 000 000

Beviljat belopp på

Koncernen

343 321

2012/2013

2011/2012

6 000 000

6 000 000

Avskrivningar

2012/2013

2011/2012

8 067 319

7 793 691

Utrangering inventarier
Summa

200 400

66 587

8 267 719

7 860 278

Not 16 Bokslutsdispositioner

Beviljat belopp på
checkräkningskredit uppgår till

35 989

243 906

Koncernen

Not 12 Checkräkningskredit

checkräkningskredit uppgår till

62 360

Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

Förändring av periodiseringsfond

-323 000

-378 000

Summa

-323 000

-378 000

Not 13
Av koncernens långfristiga skulder 143 700 (145 900) tkr, förfaller 132 400

Not 17 Andelar i dotterföretag

(135 700) tkr till betalning senare är 5 år efter bokslutsdagen. Moderföreningen har inga långfristiga skulder (föreg år 0) .

Moderföreningen
Kapitalandel Bokfört värde
Brynäs Arena AB

100%

18 900 000
18 900 000

Not 14 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

1 759 764

2 299 351

98 863

112 000

179 962

487 053

Upplupna semesterlöner

2 487 892

2 171 287

Upplupna sociala avgifter

1 905 894

2 559 022

Övriga poster

1 938 604

2 668 465

Summa

8 370 979

10 297 178

Övriga förutbetalda intäkter
Upplupen kostnad STIM
Upplupna löner
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Brynäs Arena AB

Org.nr

Säte

556620-3609

Gävle

Not 18 Obeskattade reserver
Moderföreningen
2012/2013

2011/2012

Periodiseringsfond

701 000

378 000

Summa

701 000

378 000

VIRUS HISSADES
UPP I TAKET
Lördagen 12 januari 2013, innan matchen mellan Brynäs IF
och Skellefteå AIK, var det åter igen dags för Brynäs IF
att hylla en av sina stora Brynässpelare. Den här gången
var det Hans ”Virus” Lindbergs tur att få en vepa med
namn och bild hissad upp i taket i Läkerol Arena.
Tidigare har Tord Lundström, Håkan Wickberg, Lennart ”Tigern” Johansson,
Lars-Göran Nilsson, Stefan ”Lill-prosten” Karlsson, Stig Salming, Wille Löfqvist
och Anders Huss hedrats. Nu hade turen kommit till Hans ”Virus” Lindberg som
hyllades innan matchen mot Skellefteå den 12 januari.
– För mig så känns det överraskande, och oväntat att få den här möjligheten, säger Hans Lindberg. Jag känner mig både stolt och hedrad att få den här
uppmärksamheten från min moderförening. Det är stort för mig.
– Det har funnit så många stora spelare i Brynäs IF, och det är få förunnat att
få bli hedrad på det här sättet, fortsätter Hans Lindberg. Det känns väldigt stort
att föreningen värderar min insats i klubben så mycket.
Puckarnas bästa vän
Gävlesonen Hans Lindberg är en av Brynäs stora profiler som la grunden för sin
hockeykarriär på isstadion i Gävle under barndomen. ”Virus” visade tidigt prov
på sin talang, och utvecklades snabbt till en fantastisk ishockeyspelare. Han fick
därför, vara med och spela med de äldre grabbarna som till exempel den två år
äldre Håkan Wickberg som bodde tvärs över gatan.
Hans ”Virus” Lindberg var en lagspelande individualist. Han var en teknisk spelare, och mycket hockeykunnig. Han tillhörde den generation i Brynäs IF som
deltog i lagets taktiska upplägg. På isen var han en trollkonstnär som dribblade
bort allt motstånd med klubban fasttryckt på pucken. Det var en både effektiv
och elegant specialare från ”Virus” som ingen lyckats härma. Han var också en
stor ledare utan rädsla för att framföra sina åsikter, två egenskaper som han
hade användning av inte bara på isen, utan även när han 1978 blev den yngste
förbundskaptenen någonsin i Tre Kronor.
Totalt blev det 11 säsonger i Brynäs IF, 1961-1972, och på sina 265 matcher
gjorde han 361 poäng (239 mål och 122 assist). Med ett snitt på 0.88 mål per
match är han den mest effektiva spelaren i klubbens historia. ”Virus” var under
sin tid i Brynäs IF med och vann sju SM-guld och två SM-silver, men i medaljsamlingen finns också två VM-silver och ett VM-brons.
– För mig var Brynäs IF den klubb jag helst ville spela i, och när jag fick chansen så var inte Brynäs en etablerad ishockeyklubb, säger Hans Lindberg. Det
tog några år, men sedan fick vi det första SM-guldet 1964. Jag fick alltså vara
med när Brynäs etablerade sig, och blev dominanta inom svensk ishockey. Då
lades också grunden till att Brynäs fortfarande, idag, är en av Sveriges bästa
ishockeyföreningar. Det är hedrande att ha varit med på den resan.
Hans ”Virus” Lindberg hyllades vid en ceremoni innan nedsläpp i Läkerol Arena
då en vepa med hans namn och nummer skickades upp i taket. Virus fanns så
klart på plats för att ta emot Brynäs och publikens hyllningar, och satt sedan i
en loge med sin familj och tittade på matchen.

HANS ”VIRUS” LINDBERG
Moderklubb: Brynäs IF
Position: Forward
Tröjnummer: 11
Klubbfattning: Vänster
Säsonger i Brynäs IF: 11 (1961-1972)
Matcher i Brynäs IF: 265
Assists i Brynäs IF: 122
Mål i Brynäs IF: 239
Poäng i Brynäs IF: 361
Utvisningsminuter i Brynäs IF: 41
SM-guld i Brynäs IF: 7
(1964, -66, -67, -68, -70, -71, -72)
Övriga SM-placeringar i Brynäs IF: 2
(2:a 1965 och 1969)
Antal A-landskamper i Brynäs IF: 84
Antal VM i Brynäs IF: 4
(silver 1967 och 1970, brons 1971)
Antal OS i Brynäs IF: 1 (4:a 1972)
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Brynäs IF A-lag
Placering 2012/2013: Utslagna i kvartsfinal
Bakre från vänster: William Löfqvist (Lagledare), Jesper Ollas, Dennis Persson, Simon Löf, Johan Harju, Jonas Nordqvist, Lars Jonsson, Emil Molin, Andreas Thuresson, Henrik
Vretling (Läkare). Rad 3: Jens Östling (Material), Mattias Pettersson (Material), Sebastian Enterfeldt, Sebastian Lauritzen, Claes Rahm (Fystränare), Victor Berglind, Ryan Gunderson, Glenn Hellström (Massör), Torbjörn Åström (Tandläkare). Rad 2: Robin Rahm, Gunnar Persson (Ass. Tränare) Martin Johansson, Elias Lindholm, Daniel Widing, Mats Lavander,
Simon Bertilsson, Christian Djoos, Per-Erik Alcén (Målvaktstränare), Johan Holmqvist. Sittande: Jonathan Granström, Tommy Jonsson (Huvudtränare), Hans-Göran Karlsson
(Klubbdirektör), Calle Järnkrok, Bo Bylund (Ordförande), Jörgen Sundqvist, Michael Sundlöv (Sportchef ), Jan Larsson (Ass. Tränare), Mads Hansen.

Brynäs IF Damlag
Placering 2012/2013: SM-silver
Bakre från vänster: Anna Borgqvist, Elin Lundqvist, Sandra Johansson, Emelie Johansson, Angelica Lorsell. Rad 3: Lina Wester, Robert Uppman (Material), Jennifer Törnhult,
Lina Bäcklin, Caroline Fougman (Sjukgymnast), Henriette Sletbak. Rad 2: Sara Grahn, Hanna Lindqvist, Anna Södergren, Lina Broman, Tilda Svensson, Elin Uusitalo, Ellen Wilhelmsson. Sittande: Kajsa Östlund, Henrik Orevik (Huvudtränare), Karin Johansson, Josefine Holmgren, Mikael Holmgren (Ass. Tränare), Angelica Östlund.
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Brynäs IF J20
Placering 2012/2013:
Utslagna i åttondelsfinal

Bakre från vänster: Daniel Ljunggren, Simon Engström, Henrik Messfeldt, Emil Molin, Johan Eriksson, Adam Lööf, Carl Johan Meyer, Marcus Törnström. Rad 3: Nicklas Strid, Birgit Mäkimaa (Sjukgymnast), Elias Lindholm, Tomas Thelin (Utvecklingsansvarig), Christian Djoos, Jan Söderström (Material), Joakim Axman. Rad 2: Anton Hedberg, Adam Pöllä, Per-Åke Bäckman (Material), Fredrik Larsson, Victor Lindman, Fredrik Hägg (Material), Hampus Carlryd, Jonas Johansson. Sittande: Jesper Danielsson,
Adam Bergkvist, Ove Molin (Ass. tränare), Alexander Lindgren, Niklas Gällstedt (Tränare), Emil Larsson, Jonathan Björklund.

Brynäs IF J18
Placering 2012/2013:
SM-guld

Bakre från vänster: Kim Persson, Linus Gustavsson, Adam Brodecki, Simon Sandström, Christian Rudolphi, Max Pålholm.
Rad 3: Philip Jonsson, Birgit Mäkimaa (Sjukgymn.), Johannes Nilsson, Emil Ljungstad, Saeteraas, Adam Deutsch, Tomas Thelin
(Utvecklingsansv.), Pontus Broéng. Rad 2: John Morelius, Joakim Löfgren, Per Lindholm (Material), Henrik Eriksson, David Westlund, Olof Östblom (Ass. tränare), Martin Rönnild, Felix Sandström. Sittande: Mattias Nörstebö, Oskar Lindblom, Lars Lövblom
(Huvudtränare), Mattias Göransson, Patrik Rönnqvist (Ass. tränare), Marcus Lindblom, Oscar Larsson.

Brynäs IF U16
Placering 2012/2013:
SM-silver

Bakre från vänster: Hercules Öhlander, Oliver Henriksson, Gustav Bäcklin, Gustav Landström, Fredrik Blom, Herman Åstrand.
Rad 3: Marcus Ersson, Kjell Eriksson (Material), Max Nilsson, Jens Lööke, Olle Hellström, Tommy Waern (Material) Jonas Jonsson.
Rad 2: Albin Björklund, Manne Mattisson, Kristian Nervik Nilsen (Ass. tränare), Lucas Carlsson, Erik Broman, Cristian Helgesson
(Målvaktstr.), Elis Brännström, Oliver Dackell. Sittande: Pontus Edman, Oliver Nordberg, Petter Olsson (Huvudtränare), Linus
Ölund, Anders Myrén (Ass. tränare), Samuel Asklöf, Lucas Hedlund.
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VI TACKAR MADS HANSEN
”Han får sällan de stora rubrikerna, men är oerhört viktig för laget”. Har ni hört det
förut? Det är en typisk hyllning till den typen av spelare som i det tysta gör ett stort
jobb, men som inte gör de allra mest spektakulära målen, eller sätter de kraftfullaste
tacklingarna. Ett proffs vars betydelse för laget han spelar i är enorm, men som bara
de invigda hockeykännarna verkligen ser och kan uppskatta.
Sällan har den ovan nämnda, rätt slitna frasen passat bättre
än vad den gör på Mads Hansen. Fast det är klart, Mads
har ju faktiskt gjort allt; verkat i det tysta likväl som gjort
spektakulära mål och tacklingar. Han har styrt powerplay
och täppt till i boxplay, denne ständige assisterande kapten
som sett till att slussa in morgondagens Brynäsare i laget.
– Mads Hansen är en mycket viktig del till att vi kommit
till var vi är idag, sade sportchef Michael Sundlöv i samband
med att Hansen närmade sig 400 matcher i Brynäströjan.
Bara det att han varit assisterande kapten redan från hans
andra säsong bevisar hur mycket han gjort och betytt för
Brynäs.
Minns första Brynäsmatchen
Mads debuterade i Brynäs IF säsongen 2006-07 och gjorde
sin första hemmamatch i samband med att Läkerol Arena
invigdes. Brynäs slog HV71 och matchen är en av Mads allra
bästa minnen från sin karriär.
– Det kändes väldigt speciellt att få göra hemmadebut i en nybyggd arena i ett lag som Brynäs. När man är
en hockeyspelande tonåring i Norge så drömmer man om
att bli hockeyproffs i Sverige. Jag blev det och det kändes
optimalt.
Karaktärsspelare och kulturbärare
Poängmässigt blev Hansens bästa säsong 2008-09 då han
med sina 14 mål blev tvåa i Brynäs interna skytteliga. Spelmässigt var det dock kanske guldsäsongen 2011-12 som
var den bästa, åtminstone enligt Brynäs tränare Tommy
Jonsson, den tredje tränaren i Brynäs att förfoga över Hansens egenskaper.
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– Han står för stabilitet och klokhet och tar alltid ett stort
ansvar. Han en mycket lojal spelare med en oerhört viktig
roll, sade Jonsson om Hansen i slutet av grundserien 2012.
Mads Hansens roll är för övrigt något som förändrats
genom åren, inte bara beroende på tränarbyten. Just hans
lojalitet och ansvarstagande har gjort att han haft lätt att
anpassa sig. Under långa stunder av den senare delen av
hans karriär har han varit den stabila punkten i ett lag som
försökt matcha upp juniorer i A-laget.
– Mads har tagit en roll som få klarar av att göra. Han har
dessutom gjort det så bra under en så lång tid, säger Michael Sundlöv. Han har fått hoppa runt i laget, och varit lite
av en städgumma, och det är få som kan ta en sådan roll
och utföra den på ett sådant bra sätt som Mads kan. Han är
en sann karaktärsspelare och en kulturbärare i föreningen.
Återvänder till Storhamar
Mads Hansen gjorde sammanlagt 401 matcher för Brynäs,
kvalseriespel inräknat. På dem har han bidragit med 48
mål och sammanlagt 132 poäng, samt burit rollen som assisterade kapten i sex av totalt sju säsonger. Han lämnar
nu Brynäs för spel i norska Storhamar där han spelade
innan han kom till Sverige. Brynäs IF önskar Mads
Hansen all lycka i framtiden och vill tacka honom
för de utomordentliga insatser han gjort
under den tid han företrätt föreningen.

2013 års kandidater
Jonas Johansson

Adam Brodecki

Mattias Nörstebö

STIFTELSEN LENNART ”TIGERN”
JOHANSSONS MINNESFOND UTSER

ÅRETS TIGERNSTIPENDIAT
Tigernstipendiet 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.

MATTIAS NÖRSTEBÖ, ÅRETS TIGERNSTIPENDIAT!
”Mattias är en mycket teknisk spelare med stor spelbegåvning och en fantastisk
skridskoåkning. Det gör honom till en stabil och mycket duktig tvåvägsback som behärskar både det offensiva samt defensiva spelet optimalt. Trots sin ringa ålder har
han debuterat i Elitserien med framgång och är både målmedveten och mogen för
sin ålder. Mattias har även representerat det Norska J20-landslaget, detta trots att
han är tre år yngre än sina lagspelare.
Mattias besitter dessutom en träningsvillighet och potential utöver det vanliga, samtidigt som han är ett föredöme inom sitt hockeyutövande både på och utanför isen.”
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Brynäs IF
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