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Inledning   

Avslutningen av verksamhetsåret kom helt att överskuggas av den uppblossande Coronapandemin. 
Ljusdals Bandyklubb kunde färdigspela seriespelet utan störningar och avslutningen av säsongen i 
övrigt kunde i stort sett ske som planerat. 

Tyvärr är det så att Coronapandemin är långt ifrån över och vi har svårt i dagsläget att överblicka 
vilka konsekvenser det kan medföra för oss. Klart är att ekonomin har påverkats för våra sponsorer 
och vilka följdverkningar det innebär för oss utgör idag en osäkerhet. 

Årsmötet har som en konsekvens av läget senarelagts. Under rådande omständigheter har 
regeringen stiftat en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att motverka spridningen av coronaviruset 
genom att underlätta för föreningar och bolag att genomföra stämmorna utan hälsorisker för 
medlemmarna. 

Enligt lagrådsremissen står lagen över stadgarna även för ideella föreningar. Det innebär att det är 
upp till styrelsen att skjuta upp stämman till en senare tidpunkt än vad som står i stadgarna.   

Evenemang 

Ränn i Ljusdal, runt Kyrksjön, gick av stapeln den 29 juni 2019. Tråkigt nog var vädret inte det bästa 
men uppslutningen var ändå god. 

Tredje upplagan av ExTe Cupen genomfördes 17 -19 oktober 2019. Vinnare blev som vanligt ett ryskt 
lag, denna gång Vodnik som besegrade AIK i finalen. LBKs semifinaldröm släcktes på fredagskvällen 
efter strafförlusten mot Sveriges U-21 landslag. Andra medverkande lag var Narukerä, Stabaek, 
Uralski Trubnik, Sverige U 21 landslag och Dynamo Moskva. Alltså deltagande från fyra länder, fler än 
World Cup! Stämningen på och runt planen var god och den talrika publiken fick njuta av säsongens 
bandypremiär. 

Glädjande nog har ExTe bolagen meddelat att de sponsrar ExTe Cupen i ytterligare tre år. 

Årets upplaga av Kyrksjöloppet, lördagen den 22 februari 2020, kom att hållas på Idrottsparken då 
isförhållandena på Kyrksjön inte var de bästa. Tyvärr föll ett monsunliknande regn, men trots detta 
kunde arrangemanget genomföras tack vare många tappra skridskoåkare och funktionärer. 

Ifjol fick LBK möjligheten att driva serveringen och minigolfbanan i Folkparken. Förutom ett gott 
ekonomiskt överskott kunde LBK bereda feriearbeten för ett 10-tal av våra ungdomar. I år har vi 
tecknat avtal om fortsatt drift för ytterligare tre år. 

Barn- och Ungdomsverksamheten 

Vi är idag cirka 200 aktiva barn och ungdomar i föreningen i organiserad lagverksamhet (U8-U19) och 
skridskoskolan. Trenden har vänt och under senare år vinner vi allt fler barn och ungdomar till 
bandyn, i motsats till tidigare. Även om vi har en god ökning, så önskar vi vara ännu fler för att stärka 
återväxten, helt enkelt för att säkra bandyns framtid i Ljusdal! 

Skridskoskolan; Vår ambition i Ljusdals BK är att alla barn ska få chansen att lära sig åka skridskor. Vi 
lånar därför ut utrustning till de barn som inte har egen. Det är Ljusdalshem som gjort detta möjligt 
så att vi kunnat köpa in all utrustning. Vi har under detta år haft skridskoskola på söndagar varannan 
vecka. Det var fyra tillfällen före juluppehållet och sedan fyra tillfällen till efter uppehållet.  

Samtidigt som skridskoskolan haft sin verksamhet på ena planhalvan så har vårt yngsta lag, U9, 
bedrivit bandyträning på andra planhalvan. Detta för att möjliggöra för de som var sugen att testa på 



att spela bandy så skulle det vara enkelt att kliva över och vara med och delta i en mer bandyinriktad 
träning. Det resulterade i att vi fått många nya barn som börjat spela bandy under året. 

Grundläggande i vår verksamhet är att barnen, redan i unga år, får ett så bra förhållande som möjligt 
till bandysporten. Vi har varit många ledare som hjälps åt med allt före, under och på isen. Vi vill 
skapa en miljö där barnen känner glädje, trygghet som gör att de vill komma tillbaka igen.  

XL bygg har sponsrat med frukt och dryck som alla barn fått efter avslutat pass vilket har varit mycket 
uppskattat bland barnen. 

Vi hade turen att få hjälp av Meca och Trux som tillverkade fina och mycket omtyckta stöd att hålla 
sig i för de barn som behövde. Detta underlättade framförallt för oss ledare så vi kunde hjälpa många 
barn samtidigt ute på isen. Vi hade ca. 60-70 barn som deltog vid varje tillfälle.  

F17; Det är 6 tjejer har haft ett samarbete med Kalix Dam/F17 lag i vinter till en början, senare valde 
2 av tjejerna att inte vara med av olika anledningar.  

Men de 4 tjejerna som blev kvar, har i vinter spelat matcher med Kalix. De har tränat både själva och 
tillsammans med P13/14 grabbarna hemma i Ljusdal. 

De har åkt många mil i både bil och buss landet runt för att få spela med Kalixtjejerna. 

I både damallsvenskan och i F17 serien har de tillsammans kämpat och i F17 gick de så långt som 
semifinal men där blev Kareby för svåra, men säsongen slutade mycket bra. 

Innan säsongen var helt avslutad så skulle Edsbyn starta upp ett damlag. Med tanke på avståndet till 
Kalix beslöt vi att dessa 4 tjejer kommer att spela med Edsbyns nystartade damlag säsongen 20/21, i 
väntan på att det ska komma några tjejer från de yngre åldrarna och med förhoppning om att Ljusdal 
ska få ett eget dam/flicklag i framtiden. 

P17; Det är en väldigt sammansvetsad grupp om 15 killar som haft en nära 100%ig träningsnärvaro, 
vilket betyder att laget haft väldigt roligt tillsammans. Träningen drog igång i början av maj då 
ledarna tog initiativ till barmarksträning, vilket gjorde att laget var väldigt bra rustade och samtidigt 
skapade en bra kamratanda när det blev dags för isträning och matcher. Efter en mycket bra 
kraftsamling i slutet av säsongen i Pojkallsvenskan slutade killarna med en ynka poäng från 
avancemang till slutspel. 

P19; Se särskild verksamhetsberättelse 

Ljusdals Bandyklubbs Representationslag / A-laget 

Lännart Nilzon har fortsatt som huvudtränare. Under hösten anslöt Sören Ericson som assisterande 
tränare. 

Antalet spelare med kontrakt uppgick till 21, precis som föregående år. LBK slutade på fjärde plats i 
Bandyallsvenskan och var väldigt nära avancemang till kvalspel. 

Inför kommande säsong, 2020/2021, är hittills 20 spelare kontrakterade. Tränarstaben består och har 
utökats med Oscar Jonsson som assisterande tränare. 

Funktionärer 

Som vanligt har LBK haft ett ovärderligt stöd av frivilliga funktionärer under säsongen som ställt upp i 
alla väder. Vi har räknat in att fler än 60 personer har stöttat oss under säsongen, oräknad styrelse 
och kommittéer. Under en ”vanlig” hemmamatch är det nästa 50 funktionärer som hjälper till. Utan 
dessa eldsjälar skulle det vara omöjligt att bedriva den verksamhet vi gör! Stort tack! 



Publik 

Vårt publiksnitt för A-laget uppgick till den gångna säsongen till 481 personer. Betydligt högre än 
föregående säsong, 401 personer. Betalande publik ökade dock till 271 personer från 234. 

Rekordmatchen! I början av januari spelades årets #RekordMatch där LBK P19 tog emot Edsbyns P19 
lag i Juniorelitserien. Matchen spelades en fin vinterkväll inför fantastiska 521 åskådare. Detta år blev 
även resultatet i matchen det rätta, då Team 2020 killarna i den rena dräkten vann med 6-2. Men det 
är inte bara under matchens 90 minuter grabbarna jobbar hårt i denna match. Inför matchen visar 
även killarna vilka grön/gula hjärtan de har, där laget tar kontakt med företag och privatpersoner 
som sedan kan välja att stötta LBK med valfritt antal kr per åskådare som ser matchen på plats. 

 

LBK:s Medlemmar 

   2019/2020                    2018/2019 

Medlemmar:          481  506  

Tyvärr har antalet medlemmar fallit något ytterligare. Vi tror att många fler skulle önska att vara 
medlemmar i LBK, därför kommer vi att ta nya krafttag att öka medlemsantalet. 

LBK:s Personal 

Personalbesättningen har under året varit oförändrad. Från början av mars är delar av personalen 
korttidspermitterad som en följd av Coronapandemin. 

Organisation 

Karin Ferm, kansli- och ekonomiansvarig 

Thomas Embretsson, försäljningsansvarig 

Jonas Svensson; anläggnings- och eventansvarig 

LBK:s Styrelse 2019/2020 

Stefan Nilsson, ordförande 

Ulf Cigén,  vice ordförande 

Filip Högberg,  kassör 

Lena Nystedt  sekreterare (suppleant) 

Jenny Fahlander Nyman ledamot 

Andreas Heeger ledamot (avgått maj 2020) 

Stefan Wallin  ledamot 

Jonas Söderlund ledamot 

Johan Jansson Hydling suppleant 

Lennart Bennermo suppleant 

Gudrun Persson suppleant 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 protokollförda sammanträden 

Kommittéer 
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Nu börjar kommittéerna glädjande nog att fyllas allt mer med ideella krafter. Ytterligare förstärkning 
välkomnas. ”Fler gör mindre!” 

Våra största och mest aktiva kommittéer är Barn- och Ungdomskommittén och Sportkommittén, 
men det arbetas även ambitiöst i våra andra kommittéer som Marknad, Säkerhet, Funktionär, Juridik 
och Ekonomi.  

Ekonomi 2019/2020 

Besparingsprogrammet har fortsatt och varit framgångsrikt. Årets vinst uppgår till 447 TSEK. Vårt 
samlade kapital, som är negativt, har förbättrats från -936 TSEK till – 490 TSEK. 

Vår likviditet är fortfarande ansträngd. 

 

Ekonomisk utblick 2020/2021 

Coronapandemin innebär att läget är svårt att bedöma, som seriestart, publiktillstånd, stöd från 
sponsorer och annat. Vi har valt att planera efter en i stor sett oförändrad ”verklighet” men med 
mindre intäkter. Givetvis måste vi vara uppmärksamma på utvecklingen och ha beredskap att kunna 
agera snabbt om förutsättningarna ändras. 

Vi har valt att fortsätta utveckla barn-och ungdomsbandyverksamheten. Alla nuvarande ungdomslag 
fortsätter sin verksamhet precis som tidigare och det är möjligt att något lag kan tillkomma. 

Vår största kostnad, är den för A-lagets spelare och funktionärer, och den sänks till kommande 
säsong i storleksordningen 50 TSEK. 

Minutiös kostnadskontroll fortsätter. 

Vi har en försiktig hållning till reklam- och sponsorintäkter, publikintäkter och övriga intäkter. 

Vår plan är att vi ska kunna redovisa ett positivt verksamhetsresultat på cirka 85 TSEK. 

Ambitioner 2020/2021 

• Fortsätta vägen mot positivt Eget Kapital. 
• Fortsätta den positiva utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten. Öka inslaget av 

flickor. 
• Avancemang till Elitserien för vårt representationslag. 
• Attrahera fler frivilliga krafter inom både såväl sportsliga som administrativa områden. 

LBK:s stora tack 

Ett stort tack till alla våra spelare, föräldrar och familjer, supportrar, ledare, funktionärer, sponsorer, 
samarbetspartners, media och alla andra som är en del av vår gulgröna bandygemenskap! Tack för 
att ni finns och för allt ni gör 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ljusdal i augusti 2020 

 

 

Stefan Nilsson, ordförande   Stefan Wallin, ledamot 

 

 

Ulf Cigén, vice ordförande   Jonas Söderlund, ledamot 

 

 

Filip Högberg, kassör   Lennart Bennermo, suppleant 

      

 

Lena Nystedt, sekreterare   Gudrun Persson, suppleant 

 

 

Jenny Fahlander-Nyman, ledamot  Johan Jansson Hydling, suppleant 

 



 

 

Årsberättelse LBK P19 Juniorelitserien säsongen 19/20 
 
Ledare för säsongen: 
Fredrik Swartswe Huvudtränare 
Magnus Lindqvist Tränare 
Mårten Stål Barmarkstränare 
Michael Vallin MV tränare 
Niklas Strömberg MV tränare 
Peter Skalberg Lagledare 
Sven Pirro Persson Huvudmaterialare 
 

 
 

  



 

Spelarlista LBK P19 Juniorelit 19/20: 

 
+ Axel Strandberg MV                       2003 
 
Fakta om laget 
 
Truppen 21 st 

• 3 målvakter 
• 19 utespelare 

 
Spelare från: 

• Ljusdal 
• Örebro 
• Falun 
• Gustavsberg 
• Norge 

 
-Bäst på match/träning spelar 



 

 
 
Vi startade med gemensam barmarksträning med en triathlon den 4/8 med Mårten 
Stål som uppskattad barmarkscoach, därefter 2-3 bra pass per vecka t.o.m. 15/10. 

 
 
Den 18/8 körde vi en heldagsaktivitet/kick-off ”Three Peaks” med cykling-orientering-
diverse tävlingsmoment, som avslutades med genomgång och middag när vi var åter 
på IP. 

 



 

 

 
 
 
Den 28/8 körde vi en upptaktsträff och planering för säsongen med alla spelare och 
ledare. Från den 4/9 körde vi igång med ispass i Järvsö Arena. 
Säsongen inleddes med Svenska Cupen 2/10. 
Seriespelet startade 29/10 och avslutades i semifinal 9/3 mot Vetlanda. 
Summering av säsongen på Janus den 13/3, med avslutande middag. 
 
  



 

Svenska Cupen Junior: 

 
 
 
Seriespelet 19/20 
Deltagande lag:  
 
Norra: Bollnäs GIF, Borlänge Bandy, Edsbyns IF, Falu BS, IFK Rättvik, IK Sirius, 
Ljusdals BK, Sandvikens AIK. 
 
Södra: Hammarby IF, IFK Motala, IFK Vänersborg, Nässjö IF, Västerås Bandy, 
Vetlanda BK, Villa Lidköping BK.  
 
OMLOTTNING 2019/20: 
Superjuniorelitserien: Edsbyns IF, IK Sirius, Ljusdals BK, Nässjö IF, Sandvikens AIK, 
Vetlanda BK, Villa Lidköping BK, Västerås Bandy. 
 
Juniorelitserien: Bollnäs GIF, Falu BS, Hammarby IF, IFK Motala, IFK Rättvik, IFK 
Vänersborg. 
 



 

 
 
Slutspelet: 

 
  



 

Statistik: 
Tabell grundserie: 

 
Tabell Superjuniorelitserie 

 
 
Poängliga topp-tio: 
Norra: 

 
  



 

Superjuniorelitserien: 

 
 
Målstatistik: 
Norra: 

 
Superjuniorelitserien: 

 
 
  



 

Fair play: 
Norra: 

 
Superjuniorelitserien: 

 
 
 
 
P19 spelare och föräldrar har bidragit och jobbat A-lags matchernas kioskpass, sålt 
lotter, haft cafeterian öppen och sålt fika samtliga P19 hemmamatcher. 
 
 
 
 
/ Peter Skalberg Lagledare P19 
2020-07-12 
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