Efter en mycket stark inledning av säsongen såg det ut som att vi skulle kunna vara ett
topplag och få bra förutsättningar inför ett slutspel. Vi spelade en positiv hockey i högt tempo
och ett stabilt försvarsspel. Våra nyckelspelare levererade och flera yngre talanger tog bra
plats. Dessvärre fick vi skador på flera av våra nyckelspelare och till följd av det klarade vi
inte av att leverera på samma nivå under senare delen av säsongen. Säsongen för herrarna
tog slut med 1-2 i matcher mot Djurgården i åttondelsfinal, vilket givetvis var en besvikelse!
Vår publiktrend har varit positiv denna säsong. Vi landar på ett snitt på 5610 under
grundserien vilket är en ökning med 510 besökare per match jämfört med föregående
säsong.
Samtliga våra lag tog sig till slutspel denna säsong och våra U16 killar lyckades bäst genom
att vinna hem ett brons efter en riktigt bra match mot Frölunda. Vårt damlag tog sig till
kvartsfinal men fick där möta de blivande svenska mästarna Luleå HF. Tjejerna bjöd dock
upp till bra motstånd. Våra J20- och J18 lag tog sig även de till kvartsfinal. Med dessa
resultat totalt är vi en topp 3-klubb i Sverige.
Vår talangverksamhet Morgondagens Brynäsare har återigen visat sin styrka då spelare som
Lucas Carlsson, Marcus Ersson och Jesper Boqvist varit uppe på A-lagsnivå.
Ungdomsverksamheten har fungerat mycket bra under säsongen och vi har haft engagerad
personal, ledare och styrelse på ungdomssidan. Gästrikemodellen har varit uppe för
diskussion och vi i Brynäs IF är förespråkare för att den ska fortsätta. Däremot så finns det
vissa saker i modellen som behöver förtydligas och förbättras. Idag har vi ca. 220 ungdomar i
vår ungdomsverksamhet.
Verksamheten En bra start har börjat få ordentlig fart. Verksamheten är stabil och vilar på
fyra områden. Skolsamverkan, Vägen in, Lek & aktivitet samt Ledarskapsakademin. Vi har
under året interagerat med tusentals barn och haft 14 olika samarbetspartners runt En bra
start och engagemanget har varit fantastiskt.
Ekonomiskt sett har det varit ett tungt år, där vi inte lyckats leverera på budget på
intäktssidan. Framförallt beror det på att centrala intäkter från SHL blev lägre än budgeterat
och att vi inte lyckades få ytterligare två huvudpartners som fanns i budget. Under våren
gjorde vi en ekonomisk analys av våra kostnader och intäkter och har utifrån den analysen
vidtagit åtgärder. Dels har vi varit tvungna att minska vår personalstyrka i organisationen och
dels har vi satt ett stort besparingspaket för att skapa en ekonomi i balans inför kommande
verksamhetsår. Under våren har det nu skett positiva saker på intäktssidan. Vi inledde nya

samarbeten med starka partners och det ger oss bättre förutsättningar framåt. Vi ska bryta
den negativa ekonomiska trenden kommande säsong. Det är ett måste.

Ambitionerna framåt är en ekonomi i balans samt fokus på utveckling av alla våra
verksamheter. Våra representationslag ska vara topplag i sina serier och talangprogrammet
är fortsatt ett prioriterat område. Med stöd av supportrar runt hela landet, medlemmar och
partners ska vi ta ett rejält kliv!
Johan Stark
Klubbdirektör
Jan-Erik Silfverberg
Ordförande

Höga toppar och djupa dalar, säsongen 2015/2016 innehöll det mesta. En fantastisk höst där
Brynäs IF bjöd på rolig och anfallsglad hockey förvandlades till en skadedrabbad kamp för
överlevnad i åttondelsfinal. Brynäs IF:s säsong var allt annat än händelsefattig.
Redan under våren 2015 stod det klart att Thomas ”Bulan” Berglund skulle fortsätta leda
laget även under säsongen 2015/2016. Istället för Petter Nilsson värvade Brynäs IF tillbaka
ett välkänt ansikte till båset, och in som assisterande tränare kom den forne Brynässpelaren
Tommy Sjödin. Den nya tränarduon påbörjade arbetet med att sätta sin prägel på truppen
och nya mål sattes upp. Säsongen 15/16 skulle laget vinna fler matcher än de förlorade, och
det skulle ge laget en topp sex-placering.
Innan seriepremiären var det många som tvivlade. Många oroade sig över att truppen var för
tunn och att Brynäs skulle få spela för sin överlevnad mot de Allsvenska lagen när våren
kom. Torsdagen den 17 september stod laget på isen i Gavlerinken Arena igen för att möta
nykomlingarna Malmö Redhawks. Där och då visade Tomas Berglund och hans trupp vad
deras SHL-motståndare och supportrar hade att vänta den hösten. Med ett tryggt
försvarsspel och ett fartfyllt anfallsspel bjöd Brynäs IF supportrarna på en fantastisk hockey
under hösten, och segrarna radades upp en efter en. När laget fortsatte husera i toppen av
SHL var det många tvivlare som fick se sig överbevisade, Brynäs IF var helt plötsligt ett lag
att räkna med och en möjlig kandidat till finalplatsen.

Det började med Bertilsson, sedan Salmela. Två av lagets toppbackar försvann tidigt under
säsongen på grund av skador och fler namn på skadelistan skulle det bli. Skadorna fortsatte
att drabba bärande spelare i laget och laget krigade hårt för att hantera förlusterna av viktiga
spelare. Efter nyår kom den tuffaste smällen av alla. Lagkaptenen och hela SHL:s skyttekung
Anton Rödin drog på sig en otäck knäskada under en träning i Gavlerinken. De kommande
matcherna bjöds publiken på jämna och spännande drabbningar, och de sista tio matcherna
blev en kamp för att behålla den kvartsfinalplats man tidigare spelat sig till. Avsaknaden av
de bärande spetsspelarna blev till slut för mycket och laget lyckades allt för sällan punktera
matcherna. Åttondelsfinalen mot Djurgårdens IF blev en jämn matchserie, men även där blev
det tydligt att Brynäs IF inte lyckades hantera de stora skadebekymmer laget ådragit sig.
- Alla kämpade otroligt hårt för att vända på den dåliga trend vi hamnade i under slutdelen
av grundserien, säger Thomas ”Bulan” Berglund, huvudtränare i Brynäs IF. Skadorna blev
allt för kännbara och vi fick inte med oss flytet. Vi spelade många jämna matcher, och i
åttondelsfinalen var det hugget som stucken vem som skulle gå vidare. Tyvärr lyckades vi
inte få det att väga över till vår fördel.
De skadebekymmer som herrlaget drabbats av under säsongen har varit tunga, men de har
även fört med sig några riktiga ljusglimtar, talangerna. De unga och ambitiösa
Brynässpelarna som till vardags tillhör föreningens J20- och J18-lag har under säsongen fått
chansen att visa upp sig för den stora publiken. Den här säsongen har fem juniorer, Lucas
Carlsson, Linus Ölund, Jesper Boqvist , Marcus Ersson och Martin Naenfeldt, fått chansen
att prova på spel i högsta ligan.
- Lucas Carlsson visade upp en otrolig mognad i sitt spel som vi inte sett tidigare. Han är nog
den spelare som tagit störst kliv i år, säger Stefan Bengtzén, sportchef i Brynäs IF. Han kom
in och gjorde det briljant.

Under säsongen skrev Stefan Bengtzén rookiekontrakt med såväl Linus Ölund som Lucas
Carlsson. Den sistnämnde har dessutom gjort sig ett namn i hockeysverige under säsongen
efter det fantastiska mål han gjorde mot Örebro HK. Utan respekt för motståndarna tog han
själv pucken från egen blå, genom Örebros försvar för att sedan sätta pucken i nät. Årets mål
enligt besökare på shl.se som röstade fram Carlsson till segrare under SHL Awards.
Oskar Lindblom och Felix Sandström är ytterligare två unga talanger från Brynäs
juniorverksamhet som utmärkt sig i herrlaget. De kontrakterades redan under föregående
säsong och fortsatte visa att de hör hemma i högsta ligan under säsongen. Lindblom tog
under året en fast plats i förstakedjan tillsammans med Greg Scott och Anton Rödin, medan
Felix fått stort förtroende av tränarna i målet.

I samband med att många spelare drabbas av skador är det naturligt att leta efter orsaker
och samband. Träningen har varit ett hett ämne och där kan Brynäs IF nu leverera ett positivt
resultat. Under säsongen 2015/2016 har ingen spelare i Brynäs IF drabbats av
förslitningsskador som tvingat dem att avstå från spel. Magnus Ågren har under två år
ansvarat för herrlagets fysträning och resultaten är otroligt positiva. De skador som laget
ådragit sig har varit rena olycksfallsskador som är svåra att arbeta förebyggande emot.

Under säsongen har flera spelare i truppen tagit kliv framåt och presenterat sig ordentligt.
När publiken saknade spetsspelare klev spelare som Daniel Mannberg, Jonathan Pudas,
Pathrik och Ponthus Westerholm fram och stod periodvis för mycket av showen. Även Jacob
Blomqvist, en spelare som inte alltid syns så mycket, men som alltid gör ett gediget arbete
på såväl isen som utanför, har visat en stor utveckling under säsongen. En annan spelare
som levererat över förväntningarna är den tidigare allsvenska spelaren Marc Zanetti.
- Jag hade koll på honom innan från Allsvenskan, men han överraskade mig och levererade
mycket mer än jag förväntat mig, säger Stefan Bengtzén och fortsätter. Han var verkligen en
positiv överraskning vilket känns bra eftersom han stannar även kommande säsong.

Efter säsongens slut väntade ett spännande arbete med att färdigställa nästa års trupp. Till
supportrarnas stora förtjusning kunde Stefan Bengtzén presentera flera spännande nyförvärv
under våren och försommaren. David Rautio, Elias Fälth, Marcus Ersson, Gustaf Thorell,
Daniel Paille, Tomas Zaborsky, Jesper Jensen, Kevin Clark är alla nya ansikten vi kommer
att få bekanta oss med under säsongen 2016/2017. Två spelare som inte behöver någon
närmare presentation den 18 augusti när laget ställer upp för svarta mot vita är dock
slitvargen Jonathan Granström och Ryan Gunderson som återvänder till Brynäs IF.
Med den startuppställningen kan vi nu se fram emot en fartfylld säsong med starka känslor
och en fantastisk hockey. Vi lever, vi lär och vi gör det bättre. Tillsammans gör vi säsongen
2016/2017 fantastisk.

Med ett brinnande intresse för ishockeyn och ett hjärta som slår för Brynäs IF har Madeleine
Östling och Nanna Jansson lagt grunden till en återkomst till toppen av Riksserien.
Det som förr var ett av Riksseriens bästa lag har under några säsonger krigat hårt för en
slutspelsplats i den högsta serien för damhockeyn. När Henrik Orevik meddelade att han
slutar som huvudtränare för Brynäs IF öppnades dörren till något helt unikt i hockeysverige.
Brynäs IF blev det första laget i Riksserien som nu skulle tränas av två kvinnor.
Med ett stort Brynäshjärta och ett brinnande intresse för ishockey tog Madeleine Östling,
tidigare assisterande tränare, chansen att leda laget framåt tillsammans med Nanna Jansson
när möjligheten visade sig. Arbetet med att bygga upp truppen inleddes och
försäsongsträningen lades om.

Med en ny fystränare i Stefan Burlin bestämdes det att brottningen fick stå åt sidan för första
gången och istället lades fokus på träning som är mer anpassad till vad laget ska göra på
isen. Man valde även att lägga till nya träningsmetoder, bland annat inspirerades man av
herrlagets träning i form av Strongman. Motivationen inför den kommande säsongen gick
inte att ta miste på. Madeleine Östling och Nanna Janssons stora engagemang för damlaget
och Brynäs IF resulterade i självsäkra och motiverade spelare. Aldrig tidigare har Brynäs IF
kommit så förberedda inför en säsong, och tron på ytterligare en slutspelsplats var stark.
Med många nya spelare i truppen tog det tid för laget att sätta spelet ordentligt. Det
resulterade i en säsong med många upp och nergångar för laget. Poäng säkrades i matcher
där spelet inte satt och förluster blev tunga när laget spelat bra. När det stod klart att Brynäs
IF placerat sig på en sjundeplats och nått säsongens uppsatta mål uppstod glädje, men
ingen var nöjd. Luleå HF väntade i kvartsfinalen, men seriens tuffaste motstånd skapade mer
motivation än nervositet bland spelarna. .

Den första kvartsfinalen avgjordes på hemmaplan i Gavlerinken. Där fick det viktiga måljublet
stanna i halsen efter ett stolpskott från Brynäs som kunde ha ändrat allt. Hade pucken
studsat in i mål istället vet man aldrig vad som hänt, men det gjorde den inte. Brynäs IF
förlorade med flaggan i topp mot vad som skulle bli de svenska mästarna.

Riksserien är idag tuffare än någonsin med allt fler lag som är med och konkurrerar om
topplaceringarna. Brynäs IF har under året lagt en grund att bygga vidare på för att fortsätta
utmana de allra bästa lagen i framtiden.

Under säsongen har nio spelare från Brynäs IF fått dra på sig landslagströjan och flera av
dem har skördat stora segrar. Supertalangen Wilma Carlsson tog OS-guld med U16landslaget i Lillehammer och när U18 VM i Kanada avgjordes blev Ellen Jonsson och
Jessica Adolfsson bronsmedaljörer. Även Madeleine Östling fanns med i båset i både Norge
och Kanada som assisterande tränare. Andra spelare som fått dra på sig den svenska
landslagströjan under säsongen är Sara Grahn, Anna Borgqvist, Lina Bäcklin, Angelica
Östlund, Linn Peterson. Samtidigt har Betty Jouanny och Jeanette Langsanger varit iväg på
landslagsuppdrag för Frankrike och Danmark.

Under våren presenterades ytterligare en satsning för att synliggöra och stärka Brynäs IF:s
damlag – Brynäs Dam Plus. Ett samarbete där Brynäs IF, tillsammans med partners, ska öka
intresset hos publik, partners och framtida utövare, men även skapa bättre förutsättningar för
spelare och ledare i damverksamheten. Den ökade satsningen, tillsammans med den
enorma glöd som finns hos spelare och ledare i laget gör att framtiden för Brynäs damlag ser
otroligt spännande ut.

Brynäs IF:s sociala verksamhet En bra start är inne på sitt andra år och nu börjar verkligen
struktur och organisation att sätta sig. Under säsongen 2015/2016 gjorde En bra start en
mängd insatser för att stärka gemenskapen för barn och unga i Gävle.
Sverige är ett bra land att leva i för de alla flesta barn, men det finns barn som hamnar
ordentligt på efterkälken och inte får tillgång till rättigheter som många tar för givet i
samhället. Det kan till exempel handla om kvalitativ utbildning, barnhälsovård, kultur- och
fritidsaktiviteter. Barn som inte får tillgång till dessa rättigheter ges inte möjlighet att delta fullt
ut i samhället och riskerar att hamna i socialt utanförskap.
En bra start arbetar för att bryta utanförskapet genom att skapa möten och sammanhang där
istället gemenskapen stärks för barn och unga. Brynäs IF vill skapa en ny position och visa
hur en idrottsförening tillsammans med sina partners kan bidra till att bryta utanförskap. Vi vill
bli en föregångare för andra idrottsföreningar som vill göra samma sak.
Under året har vi bland annat haft följande verksamhet i Gävle och Gävleborg:

Genomförs på varje höst- och sportlov där vår arena förvandlas till en stor fritidsgård med en
mängd prova-på-aktiviteter för barn. Förutom en aktiv dag för lediga barn så handlar Playday
också om att mindre föreningar får en möjlighet att visa upp sin verksamhet som ett sätt att
rekrytera nya barn till sin verksamhet.
Antal föreningar som deltog

Antal besökare (barn)

Höstlov 26 oktober 2015

16

1000

Sportlov 1 mars 2016

20

1500

E-sportföreningen har som ett resultat av dagen fått nya medlemmar. Flertalet av de övriga
deltagande föreningarna har blivit mer förberedda på att ta emot nya medlemmar.

Hockey för alla innebär att barn och ungdomar får komma till Gavlerinken Arena, och testa
på att åka skridskor. De får en meningsfull aktivitet tillsammans med goda förebilder och
ledare. All utrustning finns på plats. Under året har En bra start påbörjat arbetet med att förse
andra ishockeyföreningar i Gävle med utrustning för att de också ska kunna arbeta med

Hockey för alla. Hittills har IK Huge fått en uppsättning med utrustningar, och fler klubbar är
på gång. IK Sätra har under säsongen lånat En bra starts utrustning för att bedriva Hockey
för alla.
Antal deltagartillfällen, DT*
En bra start

938

IK Huge

338

IK Sätra

108

Totalt

1 384

* DT Deltagartillfällen är det totala antalet deltagare under hela periodens samlade tillfällen.
Det är inte antal unika individer.

Varje hemmamatch har En bra start 150 biljetter som delas ut till barn i vårt närområde som
annars inte skulle ha möjlighet att gå på en hockeymatch. Biljetterna delas bland annat ut till
skolor, fritidsgårdar, flyktingboenden och via socialförvaltningen i Gävle. Under säsongen har
4050 barn fått gå på en hockeymatch.

Varje vecka är våra spelare ute i flera skolor i Gävle för att inspirera till läxläsning och
rörelse. När spelarna inte kan åka ut, åker personal från En bra start ut på skolbesök. En bra
starts personal gör även skolbesök i form av s.k. kompissnack i klassrumsformat och
spontanlek exempelvis vid idrottslektioner eller skolans fritidsverksamhet. Genom att bidra till
en tryggare skolmiljö med förebilder som visar vägen, uppmuntrar till utbildning genom
läxläsning och inspirerar till ett aktivt liv med lek och rörelse stärker vi förutsättningarna för
dessa barn att ta steget från ett framtida utanförskap. Varje elev som tar steget från ett
framtida utanförskap ger en samhällsvinst på 4,6 miljoner. (Källa: Jämförande analys utifrån
rapporter från Fryshuset, Ingvar Nilsson)

Antal deltagartillfällen, DT*
Spelarbesök

7 250

Övriga skolbesök

555

Totalt

7 805

* DT Deltagartillfällen är det totala antalet deltagare under hela periodens samlade tillfällen.
Det är inte antal unika individer.

Den 18 november 2015 samlades 4 122 elever från Gävles skolor åk 3-6 i Gavlerinken
Arena för att fira Barnkonventionens dag. Dessutom satte eleverna ett världsrekord i
matematik med GUINNESS WORLD RECORDS på plats då världens största
matematiklektion genomfördes under dagen.

Varje år får ideella ledare möjlighet att utveckla sitt ledarskap i en ledarskapsutbildning.
Utbildningen är öppen för alla som arbetar med barn och unga och genomförs två gånger per
år, höst och vår, med 12 deltagare per termin. Alla som går utbildningen bildar också ett
nätverk som träffas två gånger per år. Dessutom arrangeras större nätverksträffar som är
öppen för alla.
Deltagare

Träffar

Ledarskapsutbildning

24

12 på hösten, 12 på våren

Akademi-nätverket

30

2

Öppen nätverksträff

90

2

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Länsförsäkringar Gävleborg arbetar En bra start
för att få ut arbetslösa ungdomar i ålder 18-26 år på praktik. Gävleborg har flest arbetslösa
ungdomar i hela landet. Genom att få ut dem i praktikplatser hjälper vi dem att ta ett första
steg i sitt arbetsliv och de får en möjlighet att utvecklas i en gemenskap.
Under hösten 2015 påbörjade vi arbetet med att få ut ungdomar på praktikplatser enligt vår
framtagna modell, och Länsförsäkringar blev det första företag som började ta emot
praktikanter regelbundet. Under våren 2016 har mycket av arbetet fokuserats på att inspirera
andra företag att göra samma sak. Varje ungdom som kommer i arbete utifrån en
praktikplats ger en samhällsvinst, sett över 20 år, på 2,3 miljoner. (Källa: Jämförande analys utifrån
rapporter från Fryshuset, Ingvar Nilsson)

Det Brynäs IF gör med sitt arbete i En bra start är något nytt och oprövat för en
idrottsförening. Det väcker intresse i vår egen region såväl som runt om i landet. Den rena
matchdräkten som bärs av föreningens herr- och damlag är också något som väcker
uppmärksamhet. Som resultat av det stora intresset så har vi också under året varit ute och
gjort föreläsningar om vårt arbete. Några exempel på gjorda föreläsningar:
* Sveriges kommunala kultur- och fritidschefer (aug 2015)
* Gävle kommuns samtliga chefer (sept 2015)
* Kommun och föreningsrepresentanter från Hudiksvall och Ljusdal (nov 2015)
* Moderaternas kulturutskott i riksdagen (jan 2016)
* Idrottsförbundet Västgötaregionen (mars 2016)

I början av 2000-talet inledde Brynäs IF sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med att
utveckla juniorverksamheten. Ett par år senare anställdes Tomas Thelin som ansvarig för
hela satsningen, och några år senare anställdes även föreningens första sportchef, Michael
Sundlöv. Två personer som haft nyckelroller i satsningen. Idag finns Tomas Thelin kvar, men
sportchefen heter numer Stefan Bengtzén.
Morgondagens Brynäsare består idag av det regionala laget Brynäs U16, Brynäs J18,
Brynäs J20 samt hockeygymnasiet. Syftet med juniorsatsningen är och har alltid varit att
fostra fram egna spelare till A-laget. Historiskt kan vi dock se att en välmående juniorsatsning
sedan säsongen 2001/2002 också har resulterat i hela sjutton SM-medaljer för Brynäs IF:s
juniorlag.
– Jag är djupt imponerad över den verksamhet vi har, säger Stefan Bengtzén, sportchef i
Brynäs IF. Vi ger individerna en bra utveckling i en bra träningsmiljö. Det handlar i huvudsak
om att fostra fram spelare till A-laget, men som en positiv effekt av en bra verksamhet
kommer också SM-medaljerna. Varje gång vi skriver ett A-lagskontrakt med en junior har vi
nått vår målsättning.

År 2016 är Brynäs juniorverksamhet i full blomstring. De tre juniorlagen skördar nya
framgångar, nya elever tas in på hockeygymnasiet och talangerna fortsätter att utvecklas och
kommer i en strid ström fram till A-laget. Hemligheten bakom framgångarna är kontinuitet
och en röd tråd genom hela verksamheten.
– Vi har ända från början pratat om vikten av kontinuitet, och att ha en röd tråd i
juniorsatsningen, säger Tomas Thelin. Det gäller i alla tre lag såväl som på
Hockeygymnasiet. Upplägget ser ganska lika ut mellan de tre juniorlagen för att spelarna ska
känna igen sig oavsett i vilket de lag de spelar, och för att de lätt ska kunna gå mellan lagen.
Vi präglar våra juniorer i Brynäsandan, de får en gedigen ishockeyutbildning, men även en
utbildning i hur de ska agera vid sidan av isen. En viktig del i detta är vår yngre grupp på 16
som ser och lär av de äldre spelarna och präglas starkt in i den anda och de principer som
finns i föreningen, och i en utvecklande miljö.

Satsningen på Brynäs IF:s talangfabrik, Morgondagens Brynäsare, är föreningens DNA och
något som klubben värnar. Precis som alla verksamheter så förändras och utvecklas den
genom åren, men den fortsätter vara en mycket viktig del av föreningen. Talangerna

fortsätter att komma upp i A-laget i en strid ström från vår juniorverksamhet, och varje år får
publiken i Gavlerinken lära känna nya spelare som fostrats fram i Brynäs egen
juniorverksamhet. Den senaste säsongen var det bland annat Lucas Carlsson från Brynäs
J20 som fick chansen i A-laget när spelare som Anssi Salmela och Simon Bertilsson blev
skadade. Det var en chans som Lucas Carlsson verkligen tog vara på med stor framgång.
– Jag blir så klart både lycklig och stolt varje gång en junior kommer fram till A-laget, säger
Tomas Thelin, utvecklingsansvarig i Brynäs IF. Jag hamnar i någon form av lyckorus, det är
verkligen helt fantastiskt. Dessutom är det viktigt för de juniorer som vill komma upp, de ser
att det verkligen går att komma fram den vägen.
– Lucas var ju upp och testade A-lagsspel redan förra säsongen, säger Stefan Bengtzén. Då
såg vi att han inte var riktigt redo så vi skickade tillbaka honom för att han skulle fortsätta att
utbilda sig i juniorernas miljö. Det är viktigt att våga ta steget att gå tillbaka, det är väldigt lätt
att ha för bråttom med de här unga killarna. Det är viktigt att ha tålamod och låta de unga
spelarna utvecklas i sin takt.
Alla juniorer tar dock inte klivet till A-laget direkt från juniorverksamheten. Ibland behöver
spelarna utvecklas i andra miljöer och i andra lag. Det finns också några återvändande
Morgondagens Brynäsare i klubben. Spelare som Jacob Blomqvist, Sebastian Enterfeldt och
Johan Alcén fick sin juniorutbildning i Brynäs IF, men har sedan tagit andra, och lite olika,
vägar till A-laget.
– Bara för att de lämnar Brynäs IF så behöver det inte betyda att de inte kan komma tillbaka,
säger Stefan Bengtzén, sportchef i Brynäs IF. När jag tittar efter nya spelare till laget så tittar
jag alltid först efter gamla Brynäs-spelare. De är alltid de första jag vill värva till laget
eftersom de har fått sin utbildning här och vet vad som gäller. Ofta har de också ett stort
hjärta för klubben, vilket är viktigt.

Efter varje säsong så är det ändå ett antal spelare som fostras fram i Brynäs IF som tvingas
lämna klubben. Om målet är att ha många egenfostrade talanger i laget, varför får då inte
alla stanna?
– När du kommer längst fram så handlar det ytterst om konkurrens. Ska vi utveckla vårt Alag så har vi inte plats för alla talangfulla spelare, säger Stefan Bengtzén, Det är få klubbar i
Sverige som har så många bra juniorer som vi, och då blir det slut en fråga om konkurrens
även bland dem.

– Alla får inte plats även fast de är duktiga, säger Tomas Thelin. Det beror ju lite på vad Alaget söker för roller. Vi har de senaste åren släppt ganska många spelare, både till
Allsvenskan och andra SHL-lag. Men, å andra sidan så tar vi in många nya juniorer, och vi är
väldigt duktiga på att ta tillbaka juniorer som varit i andra klubbar och utvecklats.
Brynäs talangfabrik fortsätter att producera fram nya talanger, så många att det är svårt att
behålla alla i den egna klubben. Några talanger lämnar och nya kommer in. Hur många
platser i ett A-lag kan man vika till unga spelare?
– Min dröm är ju att vi kan behålla alla spelare vi får fram från vår talangfabrik, säger Tomas
Thelin, men det är en utopi. De unga killarna behöver erfarenhet och rutin runt sig för att
fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. För att bygga ett slagkraftigt lag kan det inte vara för
många unga spelare. Jag skulle tro att en sannolik gissning är att vi kan ta upp två-tre
juniorer per säsong.
Under de fem senaste säsongerna har många, mellan åtta till tretton egenfostrade spelare
varit en del av Brynäs A-lag, men det finns även spelare som efter juniorutbildningen lämnat
klubben. De senaste fem säsongerna har mellan två till fem spelare fortsatt sina karriärer i en
annan klubb. Många har lämnat för spel i NHL, men även för spel i Allsvenskan eller andra
SHL-lag för att fortsätta utvecklas i en annan miljö. Vem vet, en dag är det möjligt att vi får se
dem i Brynäströjan igen.

Nya tränare, kämpaglöd och ett SM-brons. Säsongen 2015/2016 har Brynäs juniorlag visat
prov på moral och vinnarinstinkt, men framför allt har det varit en juniorverksamhet i fortsatt
utveckling.
Med tre lag i SM-lutspelet och en SM-medalj kan vi konstatera att det varit ännu ett
framgångsrikt år för Brynäs IF:s juniorlag. Under säsongen har samtliga spelare i Brynäs
J20, J18 och U16 visat upp en stark kämpaglöd och stor moral under såväl träningar som
matcher. Det har medfört positiva resultat under säsongen med kvartsfinalspel för J18 samt
J20 och ett mycket väl förtjänt SM-brons för Brynäs U16.
Något ännu viktigare än de sportsliga resultaten är den fantastiska utveckling spelarna har
genomgått under säsongen. I Brynäs IF kan vi glädjas åt de sportsliga framgångarna och
konstatera att det är ett resultat av det fokus föreningen lägger på den individuella
utvecklingen hos varje enskild spelare. Det tillsammans med välmående ungdomar som ges
möjlighet att få erfarenhet av både spel i landslaget och A-laget är en viktig byggsten i
föreningens juniorverksamhet.

Inför säsongen 2015/2016 stod det klart att Mats Bäcklin återvänder till Brynäs IF för att träna
föreningens J20-lag efter tre säsonger som tränare i Allsvenskan och SHL. Samtidigt skrevs
ett treårigt kontrakt med den tidigare assisterande tränaren i J20, Jonas Söderström som ny
huvudtränare för Brynäs U16.
Den här säsongen finns det mycket att blicka tillbaka till. Brynäs U16 inledde säsongen med
en åttondeplats i TV-pucken men växte sig sedan starkare under säsongen. Med endast fem
förluster vann man serien och fick spela SM-slutspel. Laget visade gång på gång upp en
stark moral och vann bronsmatchen mot Frölunda HC efter att ha missat finalspelet med en
hårsmån.
Brynäs IF:s J18 och J20-lag tog sig även de till slutspel genom att placera sig i toppen av
tabellen. Brynäs J20 imponerade stort under hösten och var seriens målfarligaste lag.
Fortsättningsserierna bjöd på ett bra motstånd men Brynäs IF visade ännu en gång att man
är bland de bästa i Sverige och den starka moral som finns i de två lagen tog dem till en
varsin kvartsfinalplats.

I takt med de lagprestationer vi sett har den individuella utvecklingen fortsatt att stå ut i
hockeysverige. Oskar Lindblom och Felix Sandström har sedan tidigare kontrakt med Brynäs
A-lag och har under säsongen fått mycket speltid och fortsatt att utvecklas. Samtidigt har
ytterligare fem juniorspelare fått möjlighet att träna och spela med föreningens A-lag. Under
året har även 13 spelare varit iväg på olika landslagsuppdrag, bland annat deltog Oskar
Lindblom, Jens Lööke och Felix Sandström i JVM under vintern.

När säsongen var slut var det återigen dags att presentera en ny tränare. Denna gång var
det Brynäs J18 som under kommande säsong leds av Mikael Holmqvist, en erfaren spelare
och ledare som senast var med och tog Borlänge Hockey till kvalet till allsvenskan. Lars
”Lillis” Lövblom valde att avsluta sitt uppdrag som huvudtränare efter tio framgångsrika år i
Brynäs IF:s juniorverksamhet.

Glada ungdomar med bra träningsmöjligheter. Tack vare föräldrar och ideella ledare har
Brynäs IF återigen kunnat se till att barn och ungdomar har en meningsfull fritidssyssla och
möjlighet att utvecklas både som människa och hockeyspelare.
Brynäs IF:s ungdomssektion är en plats för glädje, lek och utveckling. Här får de allra minsta
ta sina första skridskoskär och hitta glädjen med idrotten. Här får de äldre barnen lära sig
vad ödmjukhet och god kamratskap verkligen betyder. På Brynäsvallen är det gemenskapen
och glädjen som står i fokus för att barnen ska få en så bra grund som möjligt, oavsett om
det är för en framtida elitsatsning eller ej.
Under säsongen 2015/2016 har cirka 220 barn och ungdomar och drygt 50 ideella tränare
och ledare varit verksamma i föreningens ungdomslag. En siffra som inte skiljer sig från
tidigare år. Traditionen med engagerade föräldrar och flera unga ledare som väljer att lägga
sin tid på Brynäs IF ungdom är ovärderlig för vår förening.

De stora nyheterna denna säsong är en utökad målvaktsträning. För andra året i rad kan
barn och ungdomar erbjudas bättre träningar med bra träningsförhållanden i och med
Brynäsvallens ishall. Därför har Brynäs IF valt att förstärka målvaktsträningen i form av
Mattias Pettersson, materialförvaltare i Brynäs A-lag. Med en lång karriär som målvakt i
Elitserien har han varit ett bra komplement till Per-Erik Alcén och vi har därför kunnat
säkerställa en bättre kontinuitet.
För de yngre spelarna har även skridskotekniken utökats med flera extra pass. Vi ser ett bra
innehåll i träningen för alla årskullar och det har framför allt varit en trivsam miljö att vistas i.

Den här säsongen har vi kunnat erbjuda de yngre spelarna möjligheten att delta i
cupsammanhang. Det cup-paket som Christian Amiot från Brynäs IF och Michael Hallner
arbetat fram innehåller fem cuper som alla anordnas i Gävle. Att anordna detta för barn och
ungdomar gör att både spelare, ledare och föräldrar svetsas samman samtidigt som det blir
en trevlig upplevelse för alla.

Under året har ungdomslagen tillsammans deltagit i femton olika cuper. När IFK Ore Cup
skulle avgöras var det just Brynäs IF som imponerade störst och föreningens 02-lag tog hem
segern.

Sommarhockeyskolan fortsätter att vara uppskattad och under sommaren besökte 520 barn
Gavlerinken Arena. Någon som inte ville missa sommarhockeyn var NHL-proffset Nicklas
Bäckström som gjorde sitt årliga besök hos eleverna för nionde året i rad. Även Jakob
Silfverberg och Elias Lindholm fanns på plats för att träffa eleverna och skriva autografer. Det
var återigen tre lyckade veckor med mycket positiv energi och fantastiska elever.

I skridskoskolan har föreningens yngsta spelare, född 2013, imponerat stort i en träningströja
som når under knäna och stor hockeyglädje. Brynäs IF:s ungdomsverksamhet står för en
fritidssyssla för alla, men som också ska vara stimulerande och utvecklande men där glädjen
är det viktigaste av allt. Vi vill tacka alla härliga ungdomar, tränare och ledare för den här
säsongen. Det är fantastiskt att få spendera varje dag i en miljö som präglas av så mycket
glädje och engagemang för våra barns välmående.

Brynäs IF:s nya partnerstruktur som togs fram med målet att fortsätta utvecklas och stärka
föreningens position i hockeysverige har nu två säsonger bakom sig. Den nya strukturen
innebär också att för andra säsongen i rad så har föreningens herr-och damlag spelat i en
reklamfri matchdräkt.
Den nya partnerstrukturen innebär bland annat att vi har skapat två högre nivåer för våra
partners, Huvudpartners och Officiella partners. Partners på den här nivån är med och
stödjer både Brynäs IF hockeyverksamhet och vår nya sociala verksamhet En bra start. När
säsongen inleddes hade vi tre huvudpartners och fem officiella partners. Vi räknade med att
få in två ytterligare huvudpartners säsongen 2015/2016. Att få in större partners till
föreningen är dock en lång och tidskrävande process, och det krävs många samtal och
diskussioner innan man är i hamn. Den här säsongen misslyckades vi i vår ambition med att
få in ytterligare två huvudpartners till föreningen.
Det tar alltid tid och kraft att göra en strukturomvandling. Det är vad vi ser just nu när företag
styr om sina sponsorpengar från traditionell exponering till, att i mycket större omfattning än
tidigare, välja att lägga sina pengar på samhällsnytta. Företag i dag efterfrågar andra värden
som är kopplade till deras övergripande strategi. Vi är därför övertygade om att vår nya
partnerstruktur är helt rätt väg att gå för oss. Mycket i den nya strukturen har nu satt sig och
vi ser en stor utvecklingspotential framåt. Vi är övertygade om att det här är rätt väg att gå för
stärka vår position långsiktigt. Vi kommer att fortsätta vara konsekventa i vår väg framåt.
Den lokala reklamen där intäkterna för matchdräkten tidigare låg, fortsätter att öka. I de
lokala intäkterna återfinns också våra intäkter från Huvudpartners och Officiella partners. För
säsongen 2015/2016 ökade de lokala reklamintäkterna med 2,1 miljoner. Intäkterna för
matcheventen har också ökat under säsongen med 720 000 kronor.
Däremot så hade föreningen ett tapp på de centrala reklamintäkterna från SHL den här
säsongen. De centrala intäkterna minskade i år med 2,5 miljoner. Minskningen beror i
huvudsak på avsaknaden av en huvudsponsor som skulle varit placerad i mittcirkeln på isen
samt det faktum att vi denna säsong varit två ytterligare lag i serien.

Säsongen 2015/2016 har Brynäs IF sammanlagt visats nästan 112 timmar i tv. Dessutom
har mar nått ut till omkring 60 miljoner tittare: Tv-tiden sedan förra säsongen har ökat (81
timmar f.g säsong) men man har nått ut till färre tittare (75 miljoner f.g säsong)
I tryckt media har Brynäs IF haft ett utrymme som motsvarar 151 helsidor och nått ut till 113
miljoner personer. Det motsvarar ett värde på 13,5 miljoner SEK. Via webben har Brynäs IF
haft ett bildutrymme motsvarande 231 540 cm2 och nått ut till nästan 8 miljoner personer.
Det motsvarar ett värde på ca 18 miljoner kronor.
I våra egna kanaler har Brynäs IF:s hemsida haft totalt 4 738 651 sidvisningar på hela
säsongen, och totalt 396 101 unika besökare. Varje besökare läser i snitt 4.62 sidor per
besök vilket är ett mycket högt värde. Det betyder att de flesta besökare läser mer än en
artikel vid varje besök. På sociala medier fortsätter intresset att öka markant och vi har nu
69 096 följare på Facebook, 20 500 på Instagram och 10 734 följare på Twitter. Det är fler än
någonsin som följer Brynäs IF, men idag gör man det på många olika sätt, och i många olika
kanaler. Vi når ut fortsatt brett till våra intressenter, men på fler olika sätt än tidigare.

Brynäs herrlag spelade i år 26 hemmamatcher i grundserien och en åttondelsfinal i
Gavlerinken Arena. Totalt hade Brynäs IF 151 470 besökare på hemmaplan under
säsongen. Säsongens budgeterade publiksiffra var ett snitt på 5500 besökare per match.
Detta överträffades då vi vid säsongens slut fastställde siffran 5610 besökare i snitt. En
ökning med 510 personer per match jämfört med säsongen 2014/2015. En faktor som höjde
siffran var de sportsliga resultaten i början på säsongen, där vi i december låg på ett snitt på
strax under 6000 besökare per match. Totalt har 327 460 personer sett Brynäs IF spela på
hemma- och bortaplan under säsongen 2015/2016.
Trots en blygsam ökning, ökade det totala antalet seriekort för andra året i rad och säsongen
2015/2016 hade 2198 personer garanterat sin plats under hela säsongen. En nyhet inför
säsongen var konceptet Klackpartner, där företag köpte tre Supporterkort. Dessa biljetter
delades ut i samband med våra hemmatcher till personer som annars inte kunnat gå på
hockey av exempelvis ekonomiska skäl. Det var först till kvarn utanför Gavlerinken Arena
som gällde så dessa biljetter kunde komma alla till del. Tack vare Klackpartner-konceptet fick
168 personer möjlighet att se hockey gratis, varje match. Detta koncept tar vi med oss inför
nästa säsong och hoppas på att ännu fler ska få upptäcka Brynäs IF och ishockeyn.

Vi provade även några nya paketeringar av biljetter med Lördagskortet, 7:an och Första
femman. Lördagskortet, som är ett säsongskort endast laddat med lördagsmatcher, blev ett
koncept att arbeta vidare på inför kommande säsong, medan de andra två kommer att
skrotas på grund av svalt intresse. Den här säsongen arbetade vi även med olika teman på
några utvalda matcher. Hockeyrock var ett tema som återkom två gånger under säsongen,
och det blev mycket uppskattat. Live-band spelade i arenan, och vi lyckades locka en helt ny
publik till våra matcher. På initiativ från vår klack gjorde vi även ”Halsdukens dag” som också
blev ett mycket uppskattat tema. Även nästa säsong kommer vi att ha ett antal temamatcher
där bland annat Hockeyrock kommer att finnas med. Inför nästa säsong fortsätter vi att
bygga vårt samarbete med supporterklubbarna och vår klack för att höja stämningen i vår
hemmaborg ytterligare.

Under den gångna säsongen har Brynäs IF beslutat att avveckla sin egen souvenirshop,
Brynässhopen. Vi ska i fortsättningen fokusera mer på vår kärnverksamhet som är ishockey,
och inte ägna tid åt försäljning av kläder.
Brynäs IF har istället valt att ingå ett långsiktigt och strategiskt partnerskap med Intersport
som från och med den 1 maj blev exklusiv sportleverantör till Brynäs IF. Det innebär bland
annat att Intersport kommer att ansvara för all souvenirförsäljning vilket kommer att betyda
en bättre utveckling av både service och sortiment till våra supportrar. Våra souvenirer
kommer också att bli mer lättillgängliga eftersom de kommer att finnas i fler butiker, och
kanske inte bara i Gävle.
Intersport kommer dessutom att ha en butik i Gavlerinken Arena, där Brynässhopen tidigare
låg. I butiken i Gavlerinken kommer man fortsatt att kunna köpa biljetter till Brynäs IF:s
hemmamatcher.

Med ett antal förändringar har Gavlerinken Arenas restaurang lyckats öka försäljningen av
mat under säsongen 15/16. För första gången omsättningen av mat försäljningen av dryck i
arenan när allt fler väljer att göra matchupplevelsen än bättre med en god middag innan
nedsläpp.
Säsongen 2015/2016 har handlat om att fortsätta utveckla den befintliga verksamheten efter
förra årets stora nyheter i form av Skybar och skolbespisningen. De justeringar som gjorts
tillsammans med en ökad publiksiffra har gjort att Gavlerinken Arenas restaurangverksamhet
har kunnat leverera mot mål även säsongen 2015/2016. Maten som serveras både på
luncher, event och i samband med match blivit omåttligt populär. Det har varit ett bra år för
Gavlerinkens restaurangverksamhet med balans såväl på intäkter som utgifter.

Den stora nyheten i Skybaren är från och med hösten 2015 att alla besökare i Gavlerinken
Arena nu är välkomna. Beslutet togs efter en kundundersökning som visat en stor efterfrågan
av bättre tillgänglighet i barerna. Med liveframträdanden under och efter matcherna har vi
dessutom för första gången lyckats skapa ett efterfestkoncept där hockeybesökarna väljer att
stanna kvar även efter matchens slut. Detta är två av anledningarna till att Skybarens
popularitet ökat under säsongen.

Efter att ha tappat en del besökare till den nybyggda Skybaren under föregående säsong
gjordes konceptet i restaurangen om. Serveringen i restaurangen ersattes av en trerätters
buffé som gjort det mer prisvärt att inta sin middag i arenan. Det har medfört att allt fler väljer
att äta i samband med hockeymatcherna och antalet besökare i arenans restaurang ökat,
utan att antalet besökare i Skybaren minskat. Resultaten visar alltså på att allt fler väljer att
kombinera sitt hockeybesök med en trevlig middag.

Även på logesidan lanserades en härlig buffé med såväl förrätt, varmrätt som efterrätt och
ostbricka. Det har varit ett uppskattat upplägg från våra samarbetspartners som inför varje
hemmamatch även har fått tagit del av ett gemensamt hockeysnack med Brynäs IF:s
sportchef Stefan Bengtzén tillsammans med en gäst.

I takt med den ökade publiksiffran har även försäljningen i våra kiosker ökat. Störst skillnad
ser vi i entréhallens bistro där försäljningen ökat rejält, mycket tack vare 60 nya sittplatser
och en efterlängtad favorit på menyn, hamburgaren. Även den introducerades efter att vi
tagit del av kundundersökningen som tydligt visade att den var saknad.

Under säsongen har restaurangen varit delaktig i flera stora event. Störst av alla var
Kartdagarna som fick avsluta förra årets eventkalender. Arrangör var Kartografiska
Sällskapet som anordnade konferenser, föreläsningar och utställningar i hela arenan. Vi är
otroligt stolta över att kunna servera över 700 personer lunch på isytan utan att vår vanliga
verksamhet i lunchrestaurangen och skolmatsalen blir lidande. Samtidigt kunde
förberedelserna inför kvällens middag för 550 personer förberedas, allt i vårt eget kök med
egen personal.
Under året har vi även varit involverade i den stora invigningen av Gavlevallen, en
läromedelsmässa, landstingets chefskonferens, skolkontorets två dagar långa konferens,
chefsdag med Gävle kommun, melodifestivalen samt flera större middagar i restaurang och
entréhall. Utöver detta har restaurangen involverats i de temadagar vi haft under flera SHLmatcher så som Hockeyrocken och Julbordet.
Vi startade ett samarbete med Gefle IF där vi serverade mat och dryck till sponsorer och
erbjöd fotbollsbesökarna en sportbar samt en familjerestaurang i Gavlerinken Arena. Gefle IF
har efter säsongen valt att fortsätta med andra alternativ till mat och dryckeslösningar.

Med färska råvaror av hög kvalité har Gavlerinkens lunchrestaurang återigen fortsatt att
locka ut gävleborna från lunchrummet året runt. Arbetet för att kunna erbjuda så bra mat som
möjligt till arenans lunchgäster har gett resultat. Försäljningen under säsongen ökade med
20 % jämfört med tidigare år. Konceptet med tisdagens tranchering och fredagens grillbuffé
står sig fortsatt stark. I slutet av året påbörjades arbetet med att utveckla luncherna
ytterligare för att kunna erbjuda en ännu större variation på luncherna. Bland annat kommer
desserter och bröd att vara hembakat.

Att utdelas vid Brynäs Idrottsförenings årsmöte 2016-06-21

BIF: s Hederspris till förtjänta ungdomsspelare
Till: Ungdomsspelare som sammanvägt: spelare, lagspelare, kamrat på ett positivt sätt
utmärkt sig på som utanför isen
Förslag: Ledare för respektive åldersklass
Beslut: Ungdomskommittén
Ålder:
En spelare från respektive A1
En spelare från respektive B1
En spelare från respektive C1
A 1- Simon Appelquist
B 1- Max Grundel
C 1- Harry Svedlund

BIF: s Hederspris till förtjänt damspelare
Till: Förtjänt Damspelare - Josefin Holmgren
Förslag: Ledare Damlaget
Beslut: Ledare Damlaget

Elis och Lisa Östlunds minnespris
Till: Förtjänt juniorspelare
Förslag: Utvecklingsansvarig
Beslut: Utvecklingsansvarig
Gravyr: Elis och Lisa Östlunds minnespris 15/16 Lucas Carlsson

BIF:s Hederspris till förtjänt A-juniorspelare
Till: Förtjänt A-juniorspelare - Linus Ölund
Förslag: Utvecklingsansvarig
Beslut: Utvecklingsansvarig

BIF: s Hederspris till förtjänt B-juniorspelare
Till: Förtjänt B-juniorspelare - Jesper Boqvist
Förslag: Utvecklingsansvarig
Beslut: Utvecklingsansvarig

BIF: s priser till vinnare av A-juniorernas poängliga
Till: Interna poängligans 1:a, 2:a och 3:e plats
Förslag: Utvecklingsansvarig
Beslut: Utvecklingsansvarig
1. Jesper Boqvist
2. Linus Ölund
3. Martin Naenfeldt
3. Hampus Eriksson

59 poäng
38 poäng
31 poäng
31 poäng

BIF: s pris till vinnare av A-lagets Mest Värdefulla Spelare
Till: Mest Värdefulla Spelare 2015-2016. Anton Rödin
Förslag: Sportchef
Beslut: Sportchef

