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Inledning   

Verksamhetsåret har helt överskuggats av pandemin. Ifjol hölls årsmötet den 26 augusti, i stället för 

före utgången av juni, grundat på en tillfällig lag. I år hålls årsmötet den 25 augusti grundat på de nya 

stadgarna som antogs ifjol. Verksamheten behöver den extra tiden för att färdigställa alla årsmötes-

handlingarna på ett mer kontrollerat sätt. 

Den verksamhet som bedrivits under verksamhetsåret har i princip endast omfattat vår A-lags-

verksamhet då den har betraktats som yrkesmässig. Vår framgångsrika barn- och ungdomsverk-

samhet har till största delen varit i pausläge men vi har efter bästa förmåga försökt att stödja och 

uppmuntra våra ungdomar till enskild träning. Trots dessa förutsättningar var det till vår stora glädje 

c:a 180 barn, ungdomar, killar och tjejer som tränade bandy innan vi behövde stänga ner IP under tre 

veckor. Skridskoskolan fick vi tyvärr pausa helt under säsongen 20/21. 

Publikantalet var under säsongen maximerat till 8. Vi valde efter stor vånda att inte medge publik 

överhuvudtaget. Även 8 i publik hade ställt stora krav på säkerhetsarrangemang och dessutom 

skapat problem om att välja vilka 8 som skulle få möjlighet att se hemmamatcherna. Noteras kan att 

den streamade TV-utsändningen från både hemma- och bortamatcher utvecklades positivt. 

Klubbens ekonomi vilar i huvudsak på våra sponsorer. Trots den pågående pandemin har stödet varit 

fortsatt massivt även om vi inte har kommit upp till föregående års siffror. Vi kan inte nog tacka våra 

sponsorer för sin uthållighet och trofasthet till LBK! 

Under verksamhetsåret har vi haft vissa av våra medarbetare korttidspermitterade i varierande grad 

med statligt stöd och dessutom erhållit statligt omställningsstöd. 

Vi hyr arenan, Idrottsparken, av Ljusdals kommun. Arenan har inte kunnat disponerats under stor del 

av säsongen och dessutom har två hemmamatcher blivit tvungna att flyttas till Edsbyn på grund av 

kvalitetsproblem med isen. Diskussioner pågår om hyresreduktion. 

Barn- och Ungdom 

Barn- och Ungdomsverksamheten har kunnat fortskrida pandemin till trots. Genom anpassningar och 

planering så har verksamheten kunnat bedrivas i tillfredsställande omfattning. 

Vi har haft två lag i seriespel, P19 samt U14. Dessa har tränat 2-4 pass per vecka, beroende på ålder, 

och även spelat enstaka matcher när restriktionerna så tillåtit. 

U14 startade upp med en trevlig försäsongsträning på IP samt ispass i Järvsö. De hann spela en 

träningsmatch i Edsbyn och kunde fortsätta med isträning på IP tills anläggningen stängdes under en 

månad.   

P17 körde barmark tillsammans med P19 och även ispass i Järvsö. Inför säsongen startade vi ett 

samarbete med Selånger för P17 och det startade upp på ett väldigt bra sätt med läger i Järvsö och i 

Rättvik där man även spelade några matcher. I P17 så blev Rasmus Gustafsson, Kalle Eriksson och 

Wille Larsson uttagna till landslagssamlingar som tyvärr uteblev. Bra kämpat grabbar! 

P19 körde barmark och ispass i Järvsö med P17, de spelade Svenska Cupen samt en seriematch innan 

serien stängdes.  Sedan blev det aktuellt att stänga även för isträning på IP.  

I P19 har vi Tobias Blomqvist som är kallad till samling med landslaget, riktigt roligt och bra jobbat.  

 



Tyvärr så har det för de äldre ungdomarna varit en säsong där det svängt hit och dit vad gäller 

restriktioner, att från en dag till en annan få hopp om att seriespelet skulle starta upp till att vändas 

till att träningar inte fick bedrivas. De aktiva ledarna skapade då fantastiska förutsättningar för att 

bedriva individuell träning med veckoavstämning. Ideella ledare som såg möjligheterna i den då 

rådande situationen är något som vi är mycket stolta över. 

Yngre ungdom, födda 2009 till 2015, har bedrivit verksamhet två gånger i veckan i anpassad form 

(mindre grupper och utspritt). Någon matchverksamhet har det inte blivit pga. Covid-anpassningar. 

Verksamheten låg helt nere under cirka tre veckor med start strax före jul pga. att anläggningen 

stängdes igen. 

Känslan i yngre ungdom är att vi blir fler och fler som spelar bandy och att både killar och tjejer hittar 

till Idrottsparken. Trots att vi på grund av pandemin inte genomförde någon skridskoskola, som 

tidigare år varit välbesökt, har en hel del yngre förmågor hittat upp på IP och till bandyn i mer 

organiserad form.  Tack vare alla ideella ledare som lägger ned sin tid på barnen i klubben ser vi med 

tillförsikt på framtiden och hoppas på en mer normal vinter kommande säsong uppe på IP. Barn- och 

Ungdomsverksamheten drivs på helt ideell basis så om någon känner för att hoppa med och hjälpa 

till med att välkomna barn och ungdomar på IP, för att visa vilken fantastisk idrott som bandy är, är 

man mer än välkommen att höra av sig till Stefan Wallin eller Johan Jansson Hydling inför kommande 

vinter.  

Evenemang 

På grund av den då rådande pandemin med begränsningar av publiksammankomster har vi varit 

tvungna att ställa in alla arrangemang. Under detta verksamhetsår, 2021/2022, planerar vi för full 

verksamhet igen. Redan fastställda datum är 7 augusti för Idrottsdagen. Det är Ränn i Ljusdal i 

utvecklad form. Den 14 till 16 oktober planerar vi för Exte-cupen som i år blir något alldeles extra, 

hoppas vi. 

Ljusdals Bandyklubbs Representationslag / A-laget 

Lännart Nilzon slutade som huvudtränare efter lång och trogen tjänst. Likaså Oscar Jonsson som 
assisterande tränare. Till nya huvudtränare har vi rekryterat Björn ”Böna” Eriksson och Misha 
Svechnikov som tillsammans ska leda laget. 

Antalet spelare med kontrakt uppgick till 20, föregående år 21. LBK slutade på sjunde plats i 
Bandyallsvenskan i en väldigt jämn serie förutom överlägsna Örebro. 

Inför kommande säsong, 2021/2022, är hittills 20 spelare kontrakterade. Alla ”yngre” spelare har valt 
att fortsätta att spela för LBK 

Funktionärer 

Som vanligt har LBK haft ett ovärderligt stöd av frivilliga funktionärer under säsongen som ställt upp 
på alla sätt. Utan dessa eldsjälar skulle det vara omöjligt att bedriva den verksamhet vi gör!   

 LBK:s Medlemmar 

   2020/2021                    2019/2020 

Medlemmar:          538  481  

Vi noterar en god ökningstakt. Våra ambitioner är att vi ska bli betydligt fler. 

 



 

 

LBK:s Personal 

Personalbesättningen har under året varit oförändrad. Under året har delar av personalen varit 
korttidspermitterad som en följd av pandemin. Vår kanslist sedan många år, Karin Ferm, går i pension 
den 1 september i år. Ersättningsrekrytering pågår. 

Organisation 

Karin Ferm, kansli- och ekonomiansvarig 

Thomas Embretsson, försäljningsansvarig 

Jonas Svensson; anläggnings- och eventansvarig 

LBK:s Styrelse 2020/2021 

Ulf Cigén,  ordförande 

Stefan Wallin  vice ordförande 

Filip Högberg  kassör 

Lena Nystedt  sekreterare 

Jenny Fahlander Nyman ledamot 

Gudrun Persson ledamot 

Jonas Söderlund ledamot 

Lennart Bennermo suppleant 

Stefan Nilsson  suppleant 

Anders Forselius suppleant 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden 

Kommittéer 

Vårt motto är ”Fler gör mindre!” Årets frågor har för det mesta varit pandemirelaterade, inte minst i 
Barn- och Ungdomskommittén. Sport- och Säkerhetskommittén har varit i full gång. Marknads-
kommittén håller så sakta på att formera sig. Tyvärr har året inte varit det bästa för att attrahera fler 
frivilliga krafter men arbetet fortsätter oförminskat. 

Ekonomi 2020/2021 

Sedan länge är kostnadskontrollen minutiös.  Tack vare uthålliga sponsorer och statliga stöd kan vi 
redovisa ett positivt resultat om c:a 72 TSEK. Vårt egna kapital förblir negativt, c:a – 420 TSEK. Vår 
likviditet är fortfarande ansträngd. 

 

Ekonomisk utblick 2021/2022 

Fortfarande innebär pandemin att läget fortfarande är svårbedömt. Vi har valt att planera efter en 
”normal” verksamhet, d v s samma förutsättningar som inför säsongen 2019/2020. 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 är strax lägre än 

budgeten för föregående säsong 

• 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 50 TSEK. 

Ambitioner 2021/2022 

• Fortsätta vägen mot positivt Eget Kapital. 

• Fortsätta den positiva utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten. Öka inslaget av 

flickor. 

• Fortsätta att utveckla vår unga A-trupp för att Ljusdal ska kunna få uppleva Elitseriebandy på 

hemmaplan igen med många egenfostrade spelare. 

• 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 2021 

 

 

Ulf Cigén, ordförande   Stefan Wallin, vice ordförande 

 

Filip Högberg, kassör   Lena Nystedt, sekreterare  

      

Jenny Fahlander-Nyman, ledamot  Gudrun Persson, ledamot 

 

Jonas Söderlund, ledamot    

 

     

    


