
Styrelsen för Ljusdals Bandyklubbs verksamhetsberättelse 2021/2022 

Inledning   

Föregående verksamhetsår, 2020/2021, överskuggades helt av pandemin med alla de konsekvenser 

det medförde för bandyn och samhället i stort. Det nyss avslutade verksamhetsåret, 2021/2022, kom 

också till viss del att påverkas av pandemin. Smittspridning inom lagen fick till följd att matcher fick 

flyttas men bandyallsvenskan kunde ändå färdigspelas inom stipulerad tid. Även om vi inte omfattats 

av publikbegränsningar har vi, och andra, noterat fallande publiksiffror som antagligen kan kopplas 

till den då pågående pandemin och frekventa ändringar i spelschemat. De streamade TV-

utsändningarna har fortsatt ökade publiksiffror. 

Verksamheten i övrigt har återgått till det normala efter två år. Vi har haft ett antal lag i seriespel. 

Barn-och ungdomsverksamheten har tagit fart igen och vi noterar en glädjande ökning. 

Under verksamhetsåret har hyreskostnaderna för Idrottsparken omförhandlats med Ljusdals 

kommun vilket har inneburit en kostnadssänkning av engångskaraktär.  

Vår klubbs ekonomi vilar till stora delar på våra sponsorer. Tyvärr har vi noterat en avmattning som vi 

tror till viss del beror på effekter från pandemin, då delar av näringslivet haft lägre lönsamhet. Utan 

våra trogna sponsorer skulle vår verksamhet inte vara möjlig att driva. 

Spela bandy utan egen inomhushall är inte något som vi anser kommer att fungera över tiden. 

Glädjande nog pågår det positiva aktiviteter inom Ljusdals kommun att utreda möjligheter för en 

framtida bandyhall. 

Barn- och Ungdom 

Skridskokul Jenny Fahlander 
Ella Swartswe 
Majken Hedqvist 
3 spelare från P-19  
per tillfälle. 
Stefan Nyberg  
Morbror Kent 

Det genomfördes 7 st tillfällen med skridskokul under 
säsongen, mellan 30-40 barn per tillfälle, covid spökade även 
denna säsong för oss, en del tog steget vidare in den 
organiserade träningen vilket är väldigt roligt, det har varit 
trevliga och uppskattade tillfällen.   

Flicklag Ida Flodberg       
Ronja Fahlander 

Under säsongen har tjejerna tränat 2 dagar i veckan, det 
genomfördes poolspel och det har varit väldigt roligt och 
uppskattat bland tjejerna.      

U-8 Emil Järbing 
Niklas Strömberg 
Magnus Lindqvist 
Martin Häggström 

Lekfulla och glädjefyllda övningar vid 2 tillfällen i veckan har 
varit upplägget för dessa utövare under säsongen.   

U-10 Daniel Eriksson 
Erik Hasselberg 
Mikael Nystedt 
Lena Nystedt 

Träning 2 dagar i veckan och poolspel har varit säsongens 
upplägg, knatte-cupen var säsongens avslutning som var 
riktigt trevligt och uppskattat bland lirarna.  

U-12 Michael Skoglund 
Johan Hydling 
Andreas Heeger 
Magnus Larsson 
Mattias Meijer 
Morgan Jonsson 

Träning 2 dagar i veckan och under säsongen har det varit 
poolspel samt att vi matchat mot  
hälsingelagen, en riktig höjdare för detta gäng var en resa till 
Kalix där vi bidrog till att Kalix fick spela på hemmaplan för 
första gången under säsongen. 



U-14 Oscar Jonsson     
Patrik Karlström 

Vårt U-14 spelade seriespel i gruppen U-14 Norr, serien 
spelades med sammandrag i 
Ljusdal, Söråker, Umeå och Östersund. I samband med 
sammandraget i Söråker genomfördes 
övernattning som var väldigt uppskattat och roligt för spelare 
och ledare, träning har genomförts på is från  
Augusti till Mars. Gruppen har ett brett spann då den består 
av födda 05-09.  Roligt för gänget var att det anslöt några nya 
samt att några återvändare anslöt under säsongen.  

P-19 Elit Mathias Hedblom  
Emil Nordlund  
Andreas Nordlund  
Roger Eriksson        
Ola Gustavsson    
Sven Persson  
Thomas Norin  
Magnus Persson  
Stefan Andersson 

Försäsong: Barmarksträning från Maj till augusti. 
Isträning från och med augusti till Mars. 
Svenska cupen: första gången på stor is vi la det som 
träningsmatch inför säsongen. 
Slutspel: Västerås borta 4-9 fördel LBK inför hemmamötet 
vinst med 8-3.  
Semifinal: Villa Lidköping LBK 8-5 fördel Villa, LBK-Villa 
Lidköping 5-9. 
Säsongen: efter första halvan spelad så leder vi serien slutar 
2a innan det var klart. 
Ljusdals P19 Topp 4 i Sverige under säsongen 2021/22. 
Tre av våra spelare var Top 10 i Sverige vilket gör att vi ledare 
är väldigt nöjd med utvecklingen under säsongen. 
Emil och Mattias första säsong som bandytränare har gett 
mersmak. 
Stort tack till LBK för förtroendet.  
/Huvudtränare. Mattias Hedblom & Emil Nordlund 

 

Evenemang och aktiviteter 

I år, 2021, kunde då den efterlängtade ExTe CUPEN gå av stapeln igen efter 2 år i träda. Den hölls på 

Idrottsparken den 14:e till 16:e oktober. Tack vare heroiska insatser från våra vaktmästare och lite 

hjälp från ovan kunde bra is skapas. Vi räknade in en storpublik på invigningsdagen och totalt sett de 

bästa publiksiffrorna någonsin. Över 2 500 personer besökte Idrottsparken för att uppleva dag- och 

nattbandy. Det blev en riktig folkfest. 

Deltagande lag var Stabaek från Norge, Narukääre från Finland, det Svenska P-21 landslaget, 

Hammarby, Bollnäs och LBK. Under fredagskvällen nådde ExTe CUPEN sin hittills högsta punkt med 

fantastisk stämning under matchen mellan LBK och Bollnäs. 

ExTe CUPEN 2021 var verkligen ett lyckat evenemang för LBK både sportsligt, upplevelsemässigt för 

besökarna och ekonomiskt. 

Segrare av den 4e upplagan av ExTe CUPEN blev Hammarby som i en spännande final slog Bollnäs. 

Den 7:e augusti, 2021, hölls Idrottsdagen i Folkparken. Här hade visade många idrottsföreningar i 

kommunen ”sin” sport. Det gavs tillfällen för både unga och gamla att prova. Även politiska partier 

och dagspressen hade stationer med ”erbjudanden”. Det numera traditionella maskotloppet för 

yngre genomfördes och förstås ”Ränn i Ljusdal” för de äldre. 

Knattecupen genomfördes söndagen den 13:e mars med xx lag som deltog. Arrangemanget lockade 

många ”knattar” och en entusiastisk publik. Elva lag deltog, coachade av spelare i A-laget. Matcherna 

dömdes av ungdomar ur U 16. Bättre än så har kan det inte bli! 



Vi driver för fjärde året serveringsverksamhet vid Cuos veranda i Folkparken. Förutom att det ger ett 

positivt bidrag till verksamheten kan vi bereda sommarjobb för 7-8 av klubbens ungdomar. 

Ljusdals Bandyklubbs Representationslag / A-laget 

Björn ”Böna” Eriksson och Misha Svechnikov har varit huvudtränare under säsongen. Antalet spelare 
med kontrakt uppgick till 20, föregående år också 20. LBK slutade på sjätte plats i Bandyallsvenskan 

Inför kommande säsong, 2022/2023, är hittills 23 spelare kontrakterade varav ett flertal yngre 
spelare.  

Ljusdals Bandyklubb kommer även att ställa upp med ett lag i division 1 till kommande säsong, LBK U. 

Publik 

Efter ExTe CUPEN fortsatte den positiva publikutvecklingen då LBK hade den högsta publiksiffran på 

en hemmapremiär sedan 2016, 575 åskådare mot Åby/Tjureda. Tyvärr kom det efter detta nya 

alarmerande siffror om en till våg av smittspridning vilket tillsammans med vikande sportsliga 

resultat gjorde att publiksnittet för säsongen 21/22 landade på 278 åskådare i snitt. Sammanlagt kom 

det 3 334 åskådare på våra 12 hemmamatcher. 

Publiksiffror i sammandrag de senaste fem åren: 

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 

  278     0   481   401   399 

Funktionärer 

Som vanligt har LBK haft ett ovärderligt stöd av frivilliga funktionärer under säsongen som ställt upp 
på alla tänkbara sätt. Totalt är vi över 50 funktionärer som bidrar på ideell basis. Tyvärr blir vi färre 
och färre och återväxten lyser med sin frånvaro men vi fortsätter våra idoga ansträngningar att 
rekrytera fler. 

 LBK:s Medlemmar 

Antalet medlemmar uppgick till 512. Som vanligt är våra ambitioner att vi ska bli betydligt fler! 

Medlemmar i sammandrag de senaste fem åren: 

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 

  512   538   481   506   726 

LBK:s Personal 

Vår kanslist sedan många år, Karin Ferm, gick i pension den 1 september 2021. Vi lyckades inte 
ersätta Karin under det gångna året. Hennes arbetsuppgifter har därför delats inom styrelsen. Nu i 
sommar har vi lyckats finna en ersättare, Jeanette Jonsson, som inleder sin anställning vid kansliet 
den 15:e augusti 2022. 

Thomas Embretsson slutade den 31: a maj 2022 sin anställning vid LBK som säljare. Thomas kommer 
dock att på uppdrag utföra vissa försäljningsuppdrag fortsättningsvis. Jonas Svensson kommer i 
huvudsak att arbeta med försäljning. Kansliet kommer tidvis att förstärkas med timanställd personal. 

 

 

 



Organisation 2021/2022 

Kansli- och ekonomiansvarig, vakant 

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 

Gudrun Persson ledamot 

Jonas Söderlund ledamot 

Lennart Bennermo suppleant 

Anders Forselius suppleant 

Lännart Nilzon  suppleant 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden. 

Kommittéer 

Glädjande nog har vi en ny kommitté som arbetar med ett både spännande och viktigt projekt. Det är 
Hallkommittén som under Oscar Jonssons ledning, i samarbete med Ljusdals kommun, verka för 
skapandet av en bandyhall i Ljusdal. Övriga i kommittén är Simon Clemin och Pär Widell. 

Sportkommittén kommer att pausas under två år. I stället har vi kontrakterat Ola Bengtsson som 
sportchef för samma period. 

Barn- och Ungdomskommitténs verksamhet under ledning av Stefan Wallin finns tidigare beskriven. 

Säkerhetskommitténs arbete har löpt på enligt plan. Det inträffade några incidenter av pyroteknisk 
natur under ExTe CUPEN som hanterades väl av LBK men ändå renderade böter till Svenska 
Bandyförbundet. 

Marknadskommitténs arbete har inte kommit i gång som vi önskat men hoppas på nytändning till 
hösten. 

Ekonomi 2021/2022 

Som alltid arbetar vi hårt med kostnadskontroll.  Intäkterna från ExTe CUPEN översteg med råge vår 
budget. Publiksiffrorna i seriespelet föll tyvärr rejält, och material- och resekostnaderna för 
representationslaget blev betydligt högre än planerat. Vi kan redovisa ett positivt resultat om c: a    
72 TSEK. Vårt eget kapital förblir negativt, c: a – 350 TSEK. Vår likviditet är fortfarande ansträngd men 
hanterbar. 

 

 

 



Utveckling resultat och eget kapital 

Resultat 5 år: 

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 

  72    72   447  -407  -284 

Eget Kapital 5 år: 

2022 2021 2020 2019 2018 

-346  -418 -490  -937 -529 

I övrigt hänvisas till efterföljande årsredovisning. 

Ekonomisk utblick 2022/2023 

Givet våra sportsliga ambitioner är större delen av våra kostnader lagda, kontrakt, material och resor 
för A-laget. LBK Utveckling kommer att ersätta P19 och vi räknar med att kostnaderna blir ungefär 
lika. 

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

Med en konservativ beräkning förutser vi att resultatet för kommande säsong kommer att uppgå till 
cirka 50 TSEK. 

Ambitioner 2022/2023 

• Fortsätta vägen mot positivt Eget Kapital. 

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

flickor. 

• Avancemang till kvalspel (topp 3) säsongen 2022/2023 

• Över tiden, avancemang till Elitserien   

• 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 2022 

 

Ulf Cigén, ordförande   Stefan Wallin, vice ordförande 

 

Filip Högberg, kassör   Lena Nystedt, sekreterare  

      

 Jonas Söderlund, ledamot    Gudrun Persson, ledamot  


