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Inget guld men alla 
elitlag i slutspel

Glädjande är ändå att vi lyckades nå slutspel 
med samtliga våra elitlag där damerna tog sig 
till kvartsfinal, Brynäs J20 tog brons, Brynäs 
J18 blev utslagna i kvartsfinalen och Brynäs 
U16 gick till final men nådde inte riktigt hela 
vägen fram till guldet. Nu är inte målet att ta 
guld i respektive junior- och pojklag utan vi 
lägger stor vikt vid att utveckla spelarna indi-
viduellt och i lagspelet för att förhoppningsvis 
några ska kunna ta en plats i vårt representa-
tionslag. Ett mycket positivt resultat av denna 
verksamhet är att vi lyfter upp fem spelare 
från J20 och J18 kommande säsong i vårt re-
presentationslag.

Damerna, som efter en stark säsong åkte ut 
i kvartsfinalen mot Modo, kämpar fortfarande 
för att ta sitt första SM-Guld. Efter fyra raka fi-
naler blev det något steg bakåt denna säsong. 
Men vi vet att tjejerna kommer tillbaka och vill 
utmana om guldet.

Våra ungdomslag har gjort sitt sista år ut-
omhus på Brynäsvallen. Från och med kom-
mande säsong kommer de att kunna bedriva 
sin verksamhet i en nybyggd ishall på Brynäs-
vallen. Här ges det helt andra förutsättningar 

för ishockeyverksamheten när vi slipper regn, 
snö och vind. Vi har idag cirka 210 ungdomar i 
vår ungdomsverksamhet.

Vår sommarhockeyskola fortsätter att ut-
vecklas på ett positivt sätt. Vi bedriver som-
marhockeyskola i tre veckor och har totalt 
cirka 520 elever. Eleverna kommer från hela 
Sverige, Norden och i vissa fall från övriga 
världen.

En historisk händelse är också vårt avtal 
med UNICEF. Vi är första hockeyklubb i världen 
att teckna ett långsiktigt avtal med UNICEF. Vi 
inom Brynäs har jobbat med sociala aktivite-
ter under många år men kanske inte alltid på 
ett strukturerat sätt. Vi ser nu att frågor om 
socialt ansvarstagande har hamnat högt på 
dagordningen hos våra samarbetspartner. Att 
då få jobba tillsammans med en av världens 
största organisationer i dessa frågor är otroligt 
hedrande för oss. Naturligtvis är hockey vår 
kärnverksamhet och så kommer det att förbli, 
men ett samarbete med UNICEF stärker oss 
som förening. 

Ekonomiskt kommer vi tyvärr att redovisa 
ett negativt resultat i år. Den enskilt största 

posten som drar ner resultatet är tappet på 
antal besökare till våra matcher. Vi har lagt ner 
ett stort jobb på att utvärdera och åtgärda för 
att vinna tillbaka fler besökare. När premiären 
är i september kommer det verkligen att synas 
att vi har gjort förändringar i Läkerol Arena 
och tagit fram en annan prisstrategi på våra 
biljetter. Det är också viktigt för oss att tillhöra 
toppen i SHL som är vår absoluta målsättning. 
För att lyckas med detta hoppas vi på ett ut-
ökat stöd från medlemmar, supportrar och 
samarbetspartners. Kampen efter det fjor-
tonde SM-guldet går vidare.

Efter en mycket bra fjärde placering i grundserien som också var vårt mål lyckades vi inte 

ta oss förbi kvartsfinalen med vårt representationslag. Vi tycker själva att vi hade ett lag 

som verkligen skulle kunna vara med och slåss om de ädla medaljerna. Men, idrott är 

idrott och vi får ladda om batterierna och se framåt mot kommande säsong.

Jan-Erik Silfverberg 

Ordförande

Hans-Göran Karlsson 

Klubbdirektör
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TOPP FYRA  
men stopp i slutspelet

Om Brynäs IF  var naiva säsongen efter SM-guldet så gav det ändå mycket erfarenhet som  

kom till nytta inför årets säsong. Förberedelserna inför säsongen var minutiösa och trots 

alla skador så avslutade laget starkt och tog en attraktiv fjärde plats i serien. Med höga 

förväntningar startade sedan slutspelet, men där lyckades laget inte alls.

TEXT: CATARINA CARLSSON FOTO: JAN BULÉR/PIC-AGENCY

– Det var en säsong som präglades av mycket 
skador vilket gjorde att serien blev väldigt 
ojämn för vår del, säger Tommy Jonsson, trä-
nare i Brynäs IF A-lag. Men, där vi på ett starkt 
sätt ändå landar på en fjärde placering i tabel-
len. Grundserien ser jag som klart godkänd 
där vi får ihop 85 poäng. Slutspelet blir sedan 
en besvikelse. Vi kände att vi hade ett slagkraf-
tigt lag med alla kvaliteter för att gå väldigt 
långt. Men, vi fick inte ihop det, och med facit 
i hand så skulle vi ha gjort förändringar i vårt 
spel tidigare än vi gjorde.

Försäsongen
Försäsongen startade tidigt, och där stora 
delar av truppen fanns samlade under hela 
sommaren. Spetskompetens i form av Calle 

Järnkrok och Elias Lindholm hade lämnat la-
get, och dessutom planerades för stora för-
ändringar i spelsystemet.

– Eftersom många av våra spetsspelare 
hade lämnat laget visste vi inte riktigt vart vi 
stod. Vi skulle också göra stora förändringar 
i vårt spel, både i det offensiva och det de-
fensiva spelet, och vi förstod att det skulle ta 
lite extra tid att få allting att sätta sig, säger 
Tommy Jonsson.

Det var också någonting som märktes när 
laget på försäsongen klev in i den europeiska 
turneringen European Trophy. Medverkan i 
turneringen innebär först sju matcher i ett 
gruppspel där det bästa laget i varje grupp 
fortsätter till slutspel. Brynäs IF  slutade på en 
andra plats i sin grupp och gick därmed inte 

vidare till slutspelet.
– Vi blandade resultaten och prestationerna 

under hela turneringen, men de matcherna 
var väldigt viktiga. Med många nya spelare 
och ett nytt spelsystem så gav det mycket 
trots att vi inte gick vidare. Vi hade bland an-
nat en bra resa till Schweiz som blev viktig för 
laget.

Efter spel i European Trophy var det dags för 
laget att sätta målsättningarna för säsongen.

– I normala fall så sätter vi målsättningarna 
innan vi går på is, men i år gjorde vi annor-
lunda, säger Tommy Jonsson. Eftersom det 
var mycket nytt valde vi att jobba med målen 
efter försäsongen. Det blev ett genomarbetat 
dokument. Så noggranna och så pretentiösa 
som vi var inför den här säsongen har vi nog 
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inte varit sedan jag kom till föreningen. Det 
vi kom fram till var att vi hade ett tillräckligt 
bra lag för att vinna SM-guld, därför blev det 
säsongens mål.

SHL
Laget kom väl förberedda till seriepremiären 
i september, och det var en mycket speciell 
premiär.

– Vi startade med att möta Leksand på 
borta plan, och matcherna mot Leksand är all-
tid speciella. Jag tycker att vi inledde bra, och 
vi gör en mycket bra match mot Leksand, sä-
ger Tommy Jonsson. 

Det dröjde dock inte så lång tid efter serie-
premiären innan skadorna började komma. 
Något som sedan fortsatte under hela serien.

– Skadorna kom på löpande band och löste 
av varandra stup i kvarten vilket var väldigt 
frustrerande. Det som var mest frustrerande 
var att vi aldrig fick kontinuitet i det vi gjorde, 
det gäller både i formationerna, backparen, 
power play och box play. Vi fick inte spela ihop 
oss riktigt samtidigt som det slet mycket på 
de etablerade spelarna som fanns kvar, säger 
Tommy Jonsson.

Med många spelare skadade fick istället 
Brynäs IF egna juniorer kliva fram.

– Inget ont som inte har något gott med 
sig, fortsätter Jonsson. Våra egna juniorer kom 
upp och gjorde det på ett fantastiskt bra sätt.

Hur gick det med det nya spelsystemet, är 
du nöjd med spelet under säsongen?

– Under första halvan av säsongen så 
släppte vi in lite för enkla mål, och för många. 
Vi stabiliserade upp det under andra halvan 
av säsongen, och en del i det var Bernhard 
Starkbaum. Däremot så tycker jag att vi rakt 
igenom säsongen spelade ett riktigt bra an-
fallsspel, och vi blev också tredje bästa lag i 
serien på antal gjorda mål.

En annan utmaning inför säsongen där 
många spelare med spets hade slutat var spe-
let i power play.

– Där lyckades vi bra, vi var topp tre i vårt 
power play spel i hela ligan. Däremot får vi 
inte alls godkänt i vårt box play. 

I statistiken från säsongen så kan man också 
utläsa att Brynäs IF säsongen 2013/2014 var 
ett bättre bortalag än hemmalag.

– Så här i efterhand tycker jag att vi borde 
ha vunnit fler hemmamatcher än vi gjorde. På 
27 matcher så har vi nio vinster, nio förluster 
och nio oavgjorda. Det är för lite vinster. Dä-
remot har vi ett bra bortafacit. Av 28 spelade 

bortamatcher har vi tio vinster, åtta oavgjorda, 
och tio förluster. Vi har tagit poäng i 18 av 28 
bortamatcher. 

Trots säsongens alla skador så blir summe-
ringen av seriespelet klart godkänd.

– Jag är väldigt nöjd med anfallsspelet, vi 
var ett stort hot mot våra motståndare hela 
säsongen. Jag är mindre nöjd med spelet 
framför vårt eget mål, vår defensiv. Det vi har 
utvecklat från tidigare år är vårt uppoffrande 
spel vilket också syntes i statistiken, i antal 
blockade skott och tacklingar. En klart god-
känd grundserie där vi slutar som fyra.

Slutspelet
Efter en stark avslutning i grundserien med 
fem raka segrar går Brynäs IF in i slutspelet 
med en mycket bra känsla. Detta trots att en 
av lagets nyckelspelare, Ryan Gunderson, pre-
cis blivit skadad. 

– Vi kände verkligen att vi hade något bra 
på gång, och vi hade bestämt oss för att fort-
sätta spela vårt spel som vi avslutade serien 
med. 

Den första hemmamatchen blev jämn där 
Färjestad gör 2-1 i slutet av matchen på ett 
rent slumpmål.

– Jag tycker ändå att vi var det bättre laget i 
den matchen. Vi kände efteråt att vi hade gjort 
en bra match och ville därför fortsätta spela 
som vi hade gjort.

Den andra matchen som spelades i Karl-
stad, blev dock inte lika jämn. Färjestad tar 
snabbt ledningen med 3-0 redan i den första 
perioden. Brynäs IF hinner inte jaga ikapp 
den ledningen, och Färjestad vinner till slut 
matchen med 4-2.

– Den första perioden var ingenting annat 
än en stor besvikelse, säger Tommy Jonsson. 
Vi var inte alls på nivå och Färjestad får i stort 

sett göra som de vill. Där känner jag ett stort 
misslyckande att jag inte lyckades inspirera 
killarna till rätt nivå.

Efter den andra matchen så hade laget ett 
möte om spelet, och vissa korrigeringar gjor-
des inför den tredje matchen som spelades i 
Läkerol Arena.

– Vi kände att vi stångade oss blodiga mot 
deras försvar, och vi behövde göra vissa korri-
geringar. Den tredje matchen var klart mycket 
bättre, men Färjestad avgör igen i tredje perio-
dens slutskede. Det var en riktigt tung förlust, 
det är verkligen inte kul att förlora på hem-
maplan.

När Färjestad ledde med 3-0 i matcher, blev 
det tydligt att Brynäs IF behövde göra något 
drastiskt för att hålla liv i kvartsfinalserien. 
Laget valde att helt byta strategi vilket också 
blev framgångsrikt. Den fjärde matchen vin-
ner Brynäs IF med 2-0. I match fem fortsätter 
Brynäs IF med samma strategi, men fortfa-
rande med kniven mot strupen. Brynäs IF in-
leder den matchen starkt och tar ledningen, 
men släpper in lite för enkla mål, och matchen 
går till förlängning där Färjestad kan avgöra. 
Brynäs IF resa i slutspelet tar slut efter match 
fem i kvartsfinalen.

– Med facit i hand så är det lätt att se att vi 
borde gjort en förändring i vårt spel tidigare 
än vi gjorde, men vi trodde stenhårt på vårt 
spel. Våra normalt produktiva spelare fick inte 
heller ihop det under slutspelet. Vi var också 
för svaga framför eget mål, och för många 
mål fick göras där framme på ett för enkelt 
sätt. Färjestad vann den duellen, och det var 
en stor bidragande orsak till att de vann hela 
kvartsfinalserien.

– Slutspelet var en tung och stor besvikelse, 
och där får jag, som ytterst ansvarig, ta på mig 
vårt misslyckande, avslutar Tommy Jonsson.
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Morgondagens 
Brynäsare

Brynäs framgångsrika juniorverksamhet fortsätter att blomstra, och talangerna från  

juniorlagen fortsätter att i strid ström landa i A-laget. I år gick samtliga tre juniorlag, Brynäs U16,  

Brynäs J18 och Brynäs J20 till slutspel. Brynäs U16 tog hem en silvermedalj till föreningen,  

och för Brynäs J20 blev det ett brons.

TEXT: KARI LITMANEN FOTO: NATHALIE ANDERSSON OCH PIC AGENCY 

Brynäs IF inledde sin framgångsrika junior-
satsning i början av 2000-talet. Sedan dess 
har föreningen långsiktigt och målmedvetet 
arbetat för att fostra fram egna juniorer till 
A-laget. Idag kallas hela juniorsatsningen för 
Morgondagens Brynäsare, och där ingår de tre 
juniorlagen, satsningen på hockeygymnasiet 
tillsammans med framför allt Borgarskolan i 
Gävle, och det egna talangutvecklingsprojek-
tet. 

I talangutvecklingsprojektet får spelare som 
står på gränsen mellan junior och A-lag en 
möjlighet att utvecklas och satsa på sin sport 
inom föreningen. 

Det har nu gått snart fjorton år sedan sats-
ningen inleddes och namn som Nicklas Bäck-

ström, Anders Lindbäck, Jacob Markström, An-
ton Rödin, Jakob Silfverberg, Johan Larsson, 
Sebastian Wännström, Calle Järnkrok och Elias 
Lindholm har alla passerat genom Brynäs IF:s 
juniorverksamhet. Idag är Morgondagens Bry-
näsare föreningens framtid och själ. Den egna 
talangfabriken som fostrar fram unga spelare 
till A-lagsspelare och blivande kulturbärare i 
föreningen har blivit en viktig del av förening-
ens identitet. De unga spelarna sätter också 
sin prägel på föreningen. Brynäs IF idag är 
därför tradition och stolthet blandat med en 
stark utmanaranda och vinnarinstinkt.

Målsättning
Juniorverksamhetens målsättning är att se till 

att individerna utvecklas för att ta steget upp 
till A-laget. Juniorverksamheten mäter inte 
framgångar i medaljer eller framskjutna pla-
ceringar. Samtidigt går det hand i hand. Ett 
bra jobb med individen leder oftast till ett bra 
sportsligt resultat. Det får dock inte ske till 
vilket pris som helst utan gruppen, laget och 
individen ska må bra, de ska ha kul och tycka 
att hockeyn är det bästa som finns. 

Säsongen 2013/2014
Precis som många andra säsonger nådde Bry-
näs juniorer även i år stora lagframgångar. 
Brynäs var det bästa slutspelslaget 2013/2014 
där A-laget, Damlaget, J20, J18 och U16 
nådde kvartsfinal, men två lag kom längre än 

Brynäs J20 glada efter bronset.
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så. Brynäs J20 kämpade sig hela vägen till ett 
brons efter att ha besegrat Modo i matchen 
om tredjepris. Brynäs U16 nådde SM-final för 
andra året i rad. Tyvärr räckte det inte riktigt 
hela vägen utan det slutade med silver efter 
att Brynäs föll mot Malmö Redhawks i fina-
len. Brynäs J18 tog sig till en kvartsfinal där 
Frölunda stod för motståndet. Matchserien 
mot Frölunda blev jämn, men den tredje och 
avgörande matchen vann Frölunda efter för-
längning. Under december månad spelades 
J18 FM Mattsson Cup i Mora. Trots att många 
spelare var kallade till landslagsuppdrag lyck-
ades Brynäs vinna för sjätte året i rad. 

– Som helhet är vi jättenöjda med junior-
lagens insatser. Spelare från varje årskull har 
varit uttagna i landslaget och många spelare 
har fått chansen att spela i A-laget. Det är en 
väldigt bra säsong vi ser tillbaka på, säger To-
mas Thelin, utvecklingsansvarig i Brynäs IF. 

Brynässpelare i landslagen
Brynäs juniorverksamhet har haft mellan 12-
16 spelare i landslaget varje år flera säsonger 
bakåt. I år har det inte varit sämre, alla junior-

landslag har haft representanter från totalt 12 
Brynäsjuniorer.

Att vara med i landslagssammanhang bety-
der mycket för spelarna. De blir extra motive-
rade och lär sig otroligt mycket med spel mot 
de bästa spelarna i världens ledande hock-
eynationer. Oskar Lindblom exempelvis, har 
varit en poängspruta i landslaget, för honom 
var det otroligt viktigt och utvecklande att få 
göra bra ifrån sig. Mattias Nörstebö spelade i 
det norska A-landslaget och var väldigt nära 
att få spela VM med dem. Det är stort för en 
kille född år 1995. 

Drömmen om A-laget
Brynäs A-lag har under säsongen varit skade-
drabbat, vilket har medfört att många junior-
spelare fått chansen att visa vad de går för. 
Hela elva juniorspelare har under säsongen 
varit uttagna i A-truppen. För spelarna är det 
otroligt utvecklande att få spela på A-lagsnivå. 

– Det är viktigt för juniorerna att få prova 
på SHL-matcher innan sommaren för att de 
ska veta vad som krävs i framtiden. Under sä-
songen har flera sistaårsjuniorer födda 1994 

fått känna på A-lagsspel, säger Tomas Thelin. 
Det har även varit några spelare födda 1995 

som fått spela i A-laget i år; Jonas Johansson, 
Mattias Nörstebö, David Westlund, Adam Bro-
decki och även Oskar Lindblom som är född 
1996. Spelarna tar med sig erfarenheterna 
från den här säsongen in i sommarträningen, 
och känner sig förhoppningsvis ännu mer lad-
dade för framtida utmaningar. 

Om säsongen 2014/2015
Efter att ha summerat föregående säsong är 
det dags att börja blicka framåt. 

– Vi går mot ytterligare en spännande sä-
song och juniorlagens trupper ser väldigt bra 
ut. A-laget känns också kittlande med alla 
juniorer som fått rookiekontrakt. Intaget till 
hockeygymnasiet har också sett väldigt bra 
ut, vilket innebär att en ny fin kull är på väg, 
avslutar Tomas Thelin.

Under säsongen har flera sistaårsjuniorer födda 1994 fått känna på A-lagsspel. Vi har även haft ett gäng spelare födda 1995 som fått spela i A-laget,  
Jonas Johansson, Mattias Nörstebö, David Westlund, Adam Brodecki och även Oskar Lindblom som är född 1996.  
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Vad kan Brynäs IF göra för att stödja andra 
klubbar i regionen? Vad krävs för att vi ska få 
ett starkt hockeydistrikt med många starka 
ishockeyklubbar? Det svarade de ansvariga i 
föreningarna på när Brynäs IF under säsongen 
2012/2013 gjorde en förstudie med syftet 
att kartlägga vilka behov som finns bland 
ishockey klubbarna i regionen. Förstudien re-
sulterade i en åtgärdslista på åtta punkter, och 
denna säsong har ord blivit handling. Brynäs  
IF inledde under hösten det praktiska arbetet 
med projektet ”Hockey i Gästrikland” där fokus 
har varit på tränarutbildning och unga ledare. 

Nätverk för eldsjälar
Nätverket ”Unga ledare” startades upp av Bry-
näs IF under hösten för att stötta, utbilda och 
inspirera ledare runt om i distriktet. Vem som 
är en ”ung ledare” i respektive klubblag har 
valts ut av föreningarna själva. Vissa är unga, 
medan andra är mer erfarna. I dagsläget finns 
32 unga ledare med i nätverket. Dessa har un-
der säsongen kunnat delta på tre olika träffar i 
Läkerol Arena varav en informationsträff med 
Stefan Utby, ungdomsansvarig i Brynäs IF och 
Andreas Dackell som varit med och arbetat i 
projektet. 

Varje sammankomst har skett i samband 
med en hemmamatch i Läkerol Arena. Vid 
dessa tre tillfällen har de unga ledarna dels 
fått ta del av andras erfarenheter men också 
fått möjlighet att diskutera kring självförtro-
ende och tankesätt i samband med ledar-
rollen. Petter Olsson, som började som ung-
domsledare i Brynäs IF, och som nu är tränare 

i Brynäs U16, kunde under träff nummer två 
berätta om sin resa. En inspirerande berättelse 
om hur man kan utvecklas inom hockeyfören-
ingarna, inte bara som spelare utan även som 
ledare.

Förutom nätverksträffarna har man som ett 
resultat av den förstudie som gjorts även ta-
git fram ett matchkort som ger möjlighet att 
se Brynäs IF:s hemmamatcher gratis för alla 
ledare. Tanken med matchkortet är att det ska 
öka värdet för att engagera sig i fler klubbar 
än Brynäs IF och på så sätt bidra till ett star-
kare hockeydistrikt. 

– Att de kan gå och se på hemmamatch-
erna fungerar också som en slags utbildning, 
säger Andreas Dackell. Här kan de inte bara 
kolla på matchen utan även träffa varandra 
och utbyta erfarenheter och tips.

Tränarutbildning ger mersmak
Under säsongen har Brynäs IF bjudit in di-
striktets ledare till den nystartade ledarut-
bildningen som hållits i Läkerol Arena vid två 
tillfällen under säsongen. Där har Niclas Gäll-
stedt och Lars Lövblom, båda huvudtränare 
för två av Brynäs IF:s elitlag, hållit tränings-
pass på isen samtidigt som ledare från hela 
Gästrikland satt på läktaren. Möjligheten att 
se övningarna direkt på isen istället för på ett 
papper, samtidigt som man i direktkontakt 
med tränarna på isen kunde ställa frågor var 
ett koncept som gick hem hos de flesta. Temat 
för de två utbildningstillfällena har varit skrid-
skoteknik och puckbehandling samt spelför-
ståelse.

– Responsen har varit väldigt bra och det är 
flera som frågat om vi ska ha fler träffar, säger 
Stefan Utby.

Till skillnad från andra ledarskapsutbild-
ningar som ofta är placerade på helger och tar 
upp mycket tid har Brynäs IF valt att schema-
lägga varje utbildningstillfälle på vardagar och 
på kvällstid. Detta för att så många som möj-
ligt ska kunna delta, och konceptet har varit 
uppskattat då varje träff har lockat mellan 50 
och 80 personer.

Hockey Gästrikland i framtiden
Under våren och sommaren kommer den 
gångna säsongen att analyseras. 

– Vi vill fortsätta att utveckla det här kon-
ceptet, men nu ska vi titta på det som varit 
och se vad som kan vara lämpligt för oss att 
starta upp nästa säsong. I framtiden kanske 
det blir lite mer specifikt för klubbar med lik-
nande behov, säger Stefan Utby.

Med femton klubbar anslutna till projektet 
och det första året avklarat är både Andreas 
Dackell och Stefan Utby nöjda med den 
gångna säsongen.  

– Det har varit en bra start där vi ser att 
varje klubb känner sig delaktig i projektet. De 
kommer hit för att de vill och inte för att de 
måste. Det har varit jätteroligt, och nu när vi 
har kört det här i ett år kanske vi kan börja lite 
tidigare på säsongen nästa år, säger Andreas 
Dackell.

Hockey i 
Gästrikland

Säsongen 2013/2014 var året då ord blev till handling, och Brynäs IF inledde ett närmare 

samarbete med Gästriklands ishockeyföreningar. Ett starkt hockeydistrikt kommer att  

gagna klubbarna, ungdomarna och till sist även Brynäs IF:s representationslag  

där ungdomens drömmar blir sanna.

TEXT: MADELENE ÅHLSTRÖM
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I ungdomsverksamheten finns det en trapp-
stege där man ökar nivåerna på träning för 
varje år. Rätt nivå för rätt ålder, i både kun-
skap och antal träningar i veckan är mycket 
viktigt. I ungdomsverksamheten läggs grun-
den för en eventuell elitsatsning, där barnen 
har möjlighet att utvecklas som både per-
son och hockeyspelare. Att spela ishockey i 
Brynäs IF ska generera i att alla lämnar trä-
ningarna med längtan till nästa.

Hög trivselfaktor och positiva 
beteenden
Säsongen 2013/2014 har varit positiv på 
ungdoms  sidan. Brynäs IF lägger stor vikt 
vid att barnen ska ha roligt och ha en hög 
trivselfaktor, samtidigt jobbas det mycket 
med värdegrunder och positiva beteenden. 
Utvecklingen på årskullarna har varit riktigt 
bra, både på isen och utanför. I ungdoms-
sektionen finns idag cirka 210 barn totalt 
som sträcker sig från barn födda 1999 till 
2009. Alla lag har tränat på bra utifrån det 
koncept som Brynäs IF tror på. På olika ni-
våer kunskapsmässigt beroende på ålder.

Varje årskull har under säsongen skapat 
många positiva minnen såväl på som utan-
för isen. Bland annat vann team-99 Tommy 
Sjödin Cup, medan vårt yngsta lag med 
spelare födda -04 blev cupsegrare i IK Huge 
Cup. Sammanlagt har det blivit hela sex cu-
pvinster under säsongen 2013/2014. Mycket 
roliga framgångar på ungdomssidan. 

Gemenskap
Brynäs IF har under året fortsatt satsningen 
där vi erbjuder träning i en trygg miljö med 
gemenskap och personlig utveckling. Re-
lationen mellan spelare och ledare är en 
viktig del i vårt koncept och detta är något 
som har fungerat väldigt bra även denna 
säsong. Tillsammans med våra ledare, gör 
vi det möjligt för barnen att ha en bra och 
rolig fritidssyssla.

– Jag vill lyfta fram våra ledare som gör 
ett fantastiskt jobb, säger Stefan Utby, ung-
domsansvarig i Brynäs IF. De är otroligt bra 
föredömen och lägger ner många timmar 
för att barnen ska ha en bra och rolig fritids-
syssla.

Tillväxt
Idag väljer allt fler barn att spela ishockey. 
Det fanns några årskullar där tillväxten var 
tunn, något som hela Gästrikland kände av 
under några år. Idag har vi en positiv kurva 
på tillväxten i föreningen, där de yngsta 
åldrarna har flest antal spelare i laget. Vi 
hoppas och tror att barn som vill spela 
hockey fortsätter att öka i distriktet. 

Ett stort plus inför nästa säsong är att Bry-
näsvallen, där större delen av ungdomsverk-
samheten finns, kommer att bli en inom-
hushall. Det betyder att vädret inte längre 
kommer att ha någon som helst påverkan 
på träningar och matcher för våra ungdoms-
lag. Hallen ska vara klar den 15 oktober 
2014 om allt går enligt planerna.  

Brynäs IF är väldigt nöjda med utveck-
lingen på ungdomssidan i år och ser med 
glädje fram emot nästa säsong!

Brynäs ungdom 
går framåt

Gemenskap, positiva beteenden och personlig utveckling är en gemensam nämnare  

i alla våra lag. Det är på ungdomssidan som barnens härliga resa börjar för att sedan  

sluta på olika destinationer.

TEXT: MADELEINE ÖSTLING FOTO: ARKIV

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E  |  9



TEXT: MADELEINE ÖSTLING FOTO: ARKIV

Unga talanger 
gjorde entré

Damlagets känsla inför säsongen 2013/2014 var blandad. Många av de äldre och rutinerade 

spelarna hade lagt skridskorna på hyllan och det väntade generationsskiftet var ett faktum.  

Det var dags att formulera nya mål.

Under de senaste åren har målet för damlaget 
varit klart, SM guld. Med ett relativt nytt och 
ungt lag inför säsongen var det svårt att veta 
hur höga mål som skulle sättas upp. Samtidigt 
gjorde skador att truppen blev lite tunnare än 
förväntat och förutsättningarna inför Riksse-
rien 2013/2014 blev inte de bästa.

Inför säsongen avgick Mikael Holmgren 
som assisterande tränare och in kom Made-
leine Östling. Madeleine har spelat i både 
Brynäs IF och Modo Hockey samt har tidigare 
erfarenhet i landslagssammanhang.

Ett viktigt ledord
Tillsammans med spelarna satte sig lag-
ledningen ner och diskuterade runt gemen-
samma mål och riktlinjer. Laget var väl med-
vetna om generationsskiftet och det sattes 
upp rimliga men rätt så höga mål för det unga 
laget. Ett viktigt ledord som fanns med under 
hela säsongen var tålamod. Laget måste ha 
tålamod. Som väntat blev det en riktigt tuff 
start med många förluster men det var inte 
så oväntat. Tjejerna visade upp just det man 
pratat om, ett stort tålamod.

Vändningen
Laget tränade mycket på spelet i egen zon, att 
ta sig ur pressade lägen och hur de skulle sätta 
press i anfallszon. Många träningstimmar och 
med mycket ”samsamma” övningar gnuggade 
laget på med sitt eget spel. Det finns nog rätt 
så många som skulle ha tröttnat, men inte 
dessa tjejer. De hade tålamod. En lördag i slu-
tet på november spelades bortamatch mot 
Munksund-Skuthamn. Då kom det laget hade 

väntat på, det tjejerna hade tränat för och pra-
tat om. Då kom vändningen. Spelarna visade 
upp sig som ett lag som var starka och sam-
spelta, som ett lag som offrade sig och käm-
pade tillsammans för det märke alla hade på 
bröstet. Vinsten med 3-1 var otrolig betydel-
sefull och där någonstans så visste spelarna 
att nu kunde det bara bli bättre. Kort därefter 
blev det juluppehåll och lagledningen var väl-
digt tydliga med att poängtera hur viktigt det 
var med bra träning under uppehållet.

Tjejerna måste ha lyssnat ordentligt för den 
andra halvan av grundserien talar för sig själv. 
Brynäs tog poäng från samtliga lag i Riksserien 
och förlorade endast en match. Det här laget 
var starkt och de visste att man kunde ta sig 
långt, längre än någon vågat tro på. Det stora 
målet att komma till slutspel var klart, och att 
dessutom sluta fyra i serien var en stor bonus.

Slutspelet
När det stod klart att det var just Munksund-
Skuthamn som väntade i kvartsfinal var det 
ingen av spelarna som misströstade. Laget 
hade klart för sig hur man skulle spela mot 
dem och statistiken mellan de båda lagen var 
till Brynäs fördel. Första matchen spelades 
på bortaplan i en fullsatt arena där publiken 
gjorde allt för att stötta sitt hemmalag. För-
lusten med 4-2 sved rejält då Brynäs inte alls 
kom upp i samma nivå som man visat upp 
tidigare. Trots att man visste att nästa match 
var en ”vinna eller försvinna”-match så var 
stämningen i laget rätt sansad. Någon av 
spelarna sa till och med, ”vi gillar ju att ta den 
långa vägen” och syftade på de senaste årens 

slutspelsmatcher som har avgjorts i den tredje 
och avgörande matchen.

I den andra kvartsfinalen så spelade la-
get mycket bättre men efter 60 minuter fick 
Brynäs ännu en gång se sig besegrade av 
Munksund-Skuthamn. Det som avgjorde 
matchen var deras powerplay som var deras 
absolut starkaste vapen. Matchen slutade 1-3.

Summering
Sett tillbaka på säsongen så kan vi konstatera 
att Brynäs damlag gjort en otroligt bra resa 
tillsammans. Det var nog ingen som trodde 
att laget, med så många unga och oerfarna 
spelare, skulle ta poäng från samtliga lag och 
avsluta den andra delen av grundserien som 
bästa poängplockare. Men samtidigt, efter 
den bragden, så var det kanske inte heller nå-
gon som trodde att Brynäs skulle åka ut mot 
Munksund-Skuthamn i en kvartsfinal. 

Årets säsong innebar att Brynäs damlag 
spelat slutspel för tionde säsongen i rad. Klub-
bens längsta svit i SM-slutspel.

Åter igen har laget haft många spelare som 
varit uttagna på olika landslagsuppdrag under 
säsongen. Sju spelare till det svenska landsla-
get, en till det norska och en till det franska. 
Fyra av spelarna var med och representerade 
Sverige i OS i Sotji i februari. Vi är otroligt 
stolta över damlagets prestationer och deras 
individuella utveckling. Damlaget vill rikta ett 
stort tack till alla som har stöttat laget och bi-
dragit till att stärka verksamheten.
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Sponsorer och försäljning
Efter två framgångsrika säsonger med de lo-
kala reklamintäkterna fortsatte Brynäs IF att 
sikta högt inför säsongen 2013/2014. Efter att 
ha åkt ut i kvartsfinalen säsongen 2012/2013 
blev det dock tufft att toppa försäljningsre-
korden från de två föregående åren. De lokala 
reklamintäkterna minskade med ungefär en 
miljon kronor under säsongen. Något som 
dock är viktigt att nämna är att försäljnings-
intäkterna ligger mer än två miljoner kronor 
över säsongen före SM-guldet (se diagram). 
Att Brynäs IF och Läkerol Arena fortsätter att 
vara en attraktiv mötesplats märks, inte minst 
i logerna som i det närmaste är fullbelagda.

En intäkt som ökade under den gångna sä-
songen var 1912-klubben. Under våren 2013 
inleddes ett samarbete med ett telemarke-
tingbolag och det har gett goda resultat. Från 
ungefär 600 medlemmar har 1912-klubben 
nått 1100 medlemmar säsongen 2013/2014.

Vi lever i en värld som förändras, både inom 
och utanför hockeyn. För att fortsätta utveck-
las och stärka vår position i hockeysverige, 
och Europa, krävs resurser. För att öka våra 
intäkter måste vi attrahera både regionala 
och nationella företag. Samarbetspartners 
efterfrågar andra värden än tidigare, likaså 
våra spelare och supportrar. Brynäs IF är ett 
av regionens starkaste varumärken och det 
vill vi ta tillvara på, för att göra avtryck även 
utanför isen. För att göra detta har vi valt att 
fokusera på ett område som ligger oss varmt 
om hjärtat – barn och ungdomar. Därför har vi 
också inlett ett samarbete med UNICEF, FN:s 
barnrättsorganisation. Detta kommer i sin tur 
attrahera nya partners som ser förbi hockey 

och reklamskyltar. Som en del i den nya in-
riktningen har marknadsavdelningen tagit 
fram en ny partnerstruktur inför kommande 
säsong. I partnerstrukturen finns möjligheter 
för alla företag, stora som små. 

Exponering i media
Jämfört med föregående säsong har Brynäs 
IF exponering i TV ökat. Under drygt 94 tim-
mar har nästan 71 miljoner tittare beskådat 
Brynäs IF. Detta kan jämföras med 76 timmar 
säsongen 2012/2013. I tryckt media har Bry-
näs IF nått ut till 153 miljoner människor på ett 
utrymme som motsvarar 172 helsidor. Även i 
våra egna kanaler har vi ökat. Under mars må-
nad passerade vi 50 000 följare på Facebook, 
på Instagram har vi över 6000 och på Twitter 
över 8000. Under säsongen hade hemsidan, 
www.brynas.se, ett snitt på 619 000 sidvis-
ningar och 74 000 unika besökare per månad.

Publik och souvenirer
Den gångna säsongen spelade Brynäs IF 27 
hemmamatcher i grundserien och tre i slut-
spelet. Höjdpunkterna publikmässigt var de 
klassiska derbymatcherna mot Leksand. Un-
der grundserien har publiksnittet i Läkerol 
Arena varit 5701 besökare, detta medför ett 
tapp med 528 besökare från föregående sä-
song. Vi ser ett fortsatt stort intresse i famil-
jebiljetterna där det såldes nästan 400 per 
match.  

Vi arbetar fortfarande hårt med att utveckla 
arrangemanget kring matcherna. Hand-
klappor, orgelspelare och aktiviteter kring 
lördagsmatcher är några av delarna som är 
framgångsrika. Ett nära samarbete med sup-

porterklubbarna ser vi också som ett måste, 
för att genom dialog kunna utveckla sup-
portrarnas upplevelse. Brynäs IF är stolta över 
stämningen kring hemmamatcherna, trots att 
det sportsliga inte alltid motsvarar publikens 
förväntningar.

I skuggan av 2012 års SM-guld har souve-
nirförsäljningen i Brynässhopen avtagit. Sä-
songens försäljning slutade på 6,3 miljoner 
kronor och innebär en minskning på 2,7 miljo-
ner kronor från föregående säsong. Trots detta 
är Brynäs nöjda med försäljningen då hela  
63 706 artiklar såldes i shopen. Den populä-
raste produkten är matchtröjan, och under 
säsongen såldes det 3607 sådana. Utöver 
matchtröjor är kaffekopparna populära, 820 
kaffekoppar har sålts under säsongen. I Bry-
nässhopen säljs också biljetter till våra hem-
mamatcher, under säsongen såldes det biljet-
ter för nästan 4,8 miljoner kronor i shopen. 

Inför kommande säsong kommer Brynäs-
shopens sortiment, butik och webbshop få sig 
en rejäl uppfräschning, vilket förhoppningsvis 
kommer att leda till fler besök och köp.

En klubb i förändring
Med två rekordsäsonger i ryggen lyckades Brynäs IF inte nå samma nivåer i 

försäljningen under säsongen 2013/2014. Effekterna av SM-guldet 2012 har planats ut 

och därför lyfter vi blicken och gör nya satsningar inför kommande säsong.

TEXT: KARI LITMANEN FOTO: MATS ÅSTRAND

V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E  |  11



Under året har vi har haft en positiv försälj-
ningsutveckling på hela restaurangverk-
samheten. Totalt har vi sålt över budget för 
samtliga områden; barer, Bistro, restaurang 
och loger. Starkast ökning har barerna stått 
för med +20% mot budget. Även kiosker har 
gått starkt trots ett något lägre publiksnitt än 
budgeterat. Vi har under året jobbat för att 
göra lönsamma affärer i stort och i smått vil-
ket vi nu ser har gett utdelning med ett starkt 
resultat. 

Events under året
Vi startade året med Mackmyradagen, ett 
event där Mackmyra whisky arrangerar en 
heldag för sina medlemmar i samband med 
företagets årsstämma. Efter det har vi haft 
ett år med många evenemang. Bland annat 
har Jerry Williams, Lars Winnebäck och La-
dies Night varit här under sina turnéer samt 
TV-produktionen ”Talang”, som valde Läkerol 
Arena som inspelningsplats för sin audition. 
Vi har även haft en del större konferenser i 
vår entréhall med Sandvik AB, Gavlegårdarna, 
Landstinget och Unionen för att nämna några. 

Förändringar under året
En viktig pusselbit för att få en lönsam restau-
rang är att ha kontroll på sin budget. Året som 
varit jobbade vi med separat budget för varje 
enskild match och event på varje avdelning.  
Det har hjälpt oss i planeringsarbetet kring 
rätt bemanning vid lunchserveringen, under 
matchdagar samt vid events i arenan. Det har 

underlättat för avdelningscheferna i deras ar-
bete med planering av personal under match-
dagar och event. 

Mat och menyer
Under året har vi byggt en stark organisation 
som möjliggjort det positiva resultat vi nu kan 
visa. Utan bra produkter i form av god mat och 
dryck når vi inte särskilt långt. Vi har jobbat 
nästan uteslutande med färska råvaror av ut-
vald kvalitet och givetvis hanterat dessa med 
varsamhet och finess. Vi tycker själva att vi har 
höjt kvalitén på vår mat ytterligare ett snäpp 
under det gångna året och kommer självklart 
att fortsätta det jobbet i framtiden. 

Vi har gjort menyförändringar på matchda-
gar. I år har gästerna kunnat välja mellan två-, 
tre- eller fyrarättersmiddag då de ätit i restau-
rangen eller i en loge under en hemmamatch. 
Den nya menyn har fungerat väldigt bra, då 
den erbjudit gästen mer valmöjligheter.

Ytterligare en förändring vi gjort var att 
byta ut Tex-Mex-buffén i vår Guldbar till en 
barbecue-buffé. Ett sätt för oss att erbjuda 
våra gäster en variation och som varit väldigt 
uppskattat. Vi har behållit vår omtyckta Ta-
co-buffé i vår Bistro. Där har vi erbjudit gratis 
tacos fram till en timme före matchstart till 
barn i betalande vuxens sällskap. Ett inslag 
som tagits emot positivt bland barnfamiljerna. 

En annan nyhet under året har varit vår  
After Work i Guldbaren. Här har våra gäster 
kunnat njuta av vår barbecue-buffé för 69 
kronor (ordinarie pris 169 kronor) fram till 

en timme före match. After worken har varit 
öppen måndag till fredag på matchdagar och 
varit en bidragande faktor till ökningen av det 
positiva resultatet i barerna. 

Detta var första året som vi hade öppet i 
lunchrestaurangen under sommaren. Det har 
varit ett lyckat tilltag och vi har haft mellan 
170-180 lunchande gäster per dag vilket var 
något högre än budgeterat.

Kioskverksamheten har haft en stark ökning 
under året, trots färre besökare till arenan. En 
bidragande orsak är de ändringar vi gjort i kö-
systemen. Tack vare små förändringar bland 
annat genom att sätta upp köfållor framför 
kassorna samt infört ett ”beställ här-hämta-
där” system, har vi effektiviserat och minskat 
kötiderna. På så vis har fler haft tid att besöka 
kioskerna under periodpaus. 

Några av årets mest besökta matcher är vid 
klassikermötena Brynäs IF - Leksand IF. Den 23 
januari när vi mötte Leksand IF sålde vi:

•  400 lunchbuffé

•  1100 varmrätter i Loge och restaurang  

och 900 förrätter samt ca 600 dessert.

•  582 varm mat i Bistron

•  165 BBQ-buffé i Guldbaren

Totalt sålde vi 1850 stycken varm mat på 
matchen och 1800 korvar i våra kiosker.

Slutligen har mycket av året präglats av pla-
nering för framtiden vilket bland annat kom-
mer att visa sig i nya affärer som skolluncher 
och vår till hösten nybyggda Skybar. Vi går 
stärkta ur året och med spänning och entusi-
asm ser vi fram emot det nya verksamhetsåret.

Året har bjudit på god mat, intensiv hockey samt mycket musik och events. Det har  

varit ett lyckosamt år för restaurangen i Läkerol Arena. 

TEXT: MARIANNE ANDERSSON FOTO: MATS ÅSTRAND

Positivt i 
restaurangen
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Samarbetet med UNICEF sträcker sig över fem 
år, där den gemensamma utgångspunkten är 
alla barns rätt till lek, vila och fritid. Arbetet 
kommer att bedrivas både på det lokala pla-
net, och internationellt via UNICEF. Brynäs IF 
kommer att vidareutveckla sin verksamhet för 
barn och unga, både på och utanför isen. 

Brynäs IF garanterar minst en miljon kronor 
per år under de fem år som samarbetet pågår, 
det vill säga totalt fem miljoner kronor.  Peng-
arna kommer att gå till att utveckla UNICEFs 
verksamhet med lek och rekreation bland 
några av de mest utsatta barnen i världen.

Grunden för samarbetet mellan Brynäs IF 
och UNICEF utgörs av ett gemensamt enga-
gemang för barns rätt till lek, vila och fritid. 

– Vi ska använda kraften i vårt varumärke 
och vår verksamhet för att tillsammans med 
andra göra tillvaron bättre för flera barn. Vi 
kommer att aktivera våra spelare, ledare och 
supportrar, och även bjuda in näringslivet, 
och andra lokala krafter för att tillsammans 
med oss vara med och förändra, säger Johan 
Cahling, vice klubbdirektör i Brynäs IF. 

– Ingen är stark ensam. Hela idén är att till-

sammans med andra goda krafter få bra saker 
att hända för barn. I Gävle, i Sverige och i värl-
den.

En bra start
Brynäs IF har alltid prioriterat barn och ung-
domar vid sidan av isen. Nästa säsong kom-
mer Brynäs IF att ta nästa steg och förstärka 
föreningens sociala arbete genom att starta 
ett nytt verksamhetsområde som heter En bra 

start. En bra start ska arbeta för att ge fler barn 
och ungdomar en bra start i livet.

En bra start etableras i samarbete med  
UNICEF och ska stödja eldsjälar, lärare och led-
are i deras dagliga arbete. Tillsammans med 
dessa och andra goda krafter ska En bra start 

arbeta för att ge fler barn möjlighet att delta 
i konstruktiva och roliga aktiviteter på deras 
hemmaplan, omringa barnen med goda fö-
rebilder och ledare, och bidra till att fler barn 
klarar sin grundskoleutbildning. En bra start 

ska också verka för att fler ungdomar får en 
bra start i sitt arbetsliv.

En bra start kommer att göras tillsammans 
med UNICEF och Brynäs IF:s starka partners, 

och i samverkan med andra goda krafter och 
föreningar. Basen i arbetet blir det arbete som 
sker lokalt i Gävle och regionalt i Gävleborg. 
För UNICEF är En bra start också ett globalt 
pilotprojekt med målsättningen att skapa en 
modell och förebild för hur UNICEF via idrotts-
föreningar kan arbeta för att fler barn ska må 
bättre.

Samarbete 
med UNICEF

Brynäs IF har inlett ett samarbete med UNICEF, och blir därmed den första ishockeyklubb i 

världen som ingår ett långsiktigt samarbete med organisationen. Brynäs IF tillhör nu en utvald 

grupp idrottslag som samarbetar med UNICEF, där bland annat fotbollsklubbarna Manchester 

United och FC Barcelona sedan tidigare ingår. 

TEXT: CATARINA CARLSSON

Om UNICEF
UNICEF, världens största barnrättsorganisation, 
arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlev-
nad, trygghet, utveckling och inflytande – både 
på lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att 
skapa varaktiga förändringar, inte bara för barn 
i en by eller i ett land, utan för alla barn i hela 
världen. Det handlar om att förverkliga barnkon-
ventionen och se till att alla barn får rent vatten, 
hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och 
skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. 
De barn som har störst behov får hjälp först, oav-
sett nationalitet, region eller landets politiska 
ledning. Arbetet för barnen finansieras helt av 
frivilliga bidrag. Läs mer om UNICEF och deras 
arbete på www.unicef.se
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Brynäs IF Damlag
Placering 2013/2014: Utslagna i kvartsfinal

Bakre raden från vänster: Rolf Östman(material), Betty Jouanny, Sandra Johansson, Jennifer Törnhult, Sara Jakobsson, Henriette Sletbak, Louise Hugosson, Maja Wessling, 

Robert Uppman (material). Mittenraden: Caroline Fougman (sjukgymnast), Lina Bäcklin, Tilda Svensson, Lina Broman, Linda Eckardt, Anna Södergren, Elin Uusitalo, Sophie 

Westlund, Tony Östlund (lagledare). Sittande: Sara Grahn, Anna Borgqvist, Madeleine Östling (ass. tränare), Angelica Östlund, Henrik Orevik (tränare), Josefine Holmgren, Ellen 

Jonsson.

Brynäs IF A-lag
Placering 2013/2014: Utslagna i kvartsfinal 
Bakre raden från vänster: Magnus Sjöberg (läkare), Emil Molin, Daniel Brodin, Robin Jacobsson, Jonas Nordquist, Johan Harju, Simon Löf, Dennis Persson, Andreas Thuresson, 

Erlend Flaget (kiropraktor). Rad tre: Wille Löfqvist (lagledare), Jens Östling (materialförvaltare), Greg Scott, Christian Djoos, Claes Rahm (fystränare), Sebastian Enterfeldt,  

Mattias Nörstebö, Glenn Hellström (massör), Torbjörn Åhström (tandläkare). Rad två: Robin Rahm, Mattias Pettersson (materialförvaltare), Alexander Lindgren, Lukas Kilström, 

Simon Bertilsson, Anton Rödin, Bill Sweatt, Sebastian Lauritzen, Per-Erik Alcén (målvaktstränare), Johan Holmqvist. Sittande: Jonathan Granström, Tommy Jonsson (tränare),  

Hans-Göran Karlsson (klubbdirektör), Jörgen Sundqvist, Jan-Erik Silfverberg (styrelseordförande), Jesper Ollas, Michael Sundlöv (sportchef ), Janne Larsson (assisterande tränare), 

Ryan Gunderson.
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Brynäs IF J18
Placering 2013/2014:  
Utslagna i kvartsfinal

Brynäs IF U16
Placering 2013/2014:  
SM-silver

Brynäs IF J20
Placering 2013/2014:  
SM-Brons

Bakre från vänster: Lucas Hedlund, Fredrik Blom, Christian Rudolphi, Kim Persson, Andreas Maier, Oliver Henriksson.  

Rad tre: Marcus Ersson, Olof Östblom (ass. tränare), Linus Ölund, Simon Sandström, Tomas Thelin (utvecklingsansvarig),  

Max Pålholm. Rad två: Lucas Carlsson, Birgit Mäkimaa (sjukgymnast), Erik Broman, Emil Saeteraas Lyngstad, Per Lindholm 

(materialförvaltare), Jens Lööke. Sittande: Felix Sandström, Philip Alftberg, Patrik Rönnqvist (ass. tränare), Hampus Eriksson, 

Lars Lövblom (tränare), Joakim Löfgren, John Morelius.

Bakre från vänster: Samuel Asklöf, Oliver Nordberg, Anton Björkman, David Ojamäe, Jesper Hansson, Oskar Gustafsson. 

Rad tre: Pontus Andersson, Kristoffer Hedberg, Sebastian Mattsson, Joel Hedin, lsac Sjöman, Jacob Svensson. Rad två: Måns 

Swärdh, Gabriel Seger, Tommy Waern (materialförvaltare), Axel Nordlinder, Tim Henriksson, Kjell Eriksson (materialförvaltare), 

Casper Evertsson, Viktor Sohlborg. Sittande: Pontus Edman, David Deutsch, Petter Olsson (tränare), Oliver Dackell, Kristian 

Nervik·Nilsen (ass. tränare), Jesper Broeng, Adam Hirsch. Saknas på bilden: Anders Myren (ass. tränare).

Bakre från vänster: Linus Gustavsson, Mattias Nörstebö, Marcus Törnström, Pontus Broeng, Adam Brodecki, Oscar Larsson.  

Rad tre: Adam Deutsch, Jan Söderström (materialförvaltare), Johannes Nilsson, Martin Rönnild, Herman Hansson, Birgit  

Mäkimaa (sjukgymnast), Simon Engström. Rad två: Anton Hedberg, Oskar Lindblom, Fredrik Hägg (materialförvaltare), Mattias 

Göransson, David Westlund, Tomas Thelin (utvecklingsansvarig), Adam Lööf, Jonas Johansson. Sittande: Marcus Lindblom, 

Carl-Johan Meyer, Niklas Gällstedt (tränare), Nicklas Strid, Ove Molin (ass. tränare), Jonathan Björklund, Daniel Ljunggren.
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Utmärkelser 
2013/2014

Jörgen Sundqvist
500 matcher i Brynäs IF 
2013-12-07, Brynäs IF – Frölunda HC (0-3)

Johan ”Honken” Holmqvist
400 matcher i Brynäs IF 
2013-10-25, Brynäs IF – Örebro HK (5-3)

Jonathan Granström
300 matcher i Brynäs IF 
2013-12-15, AIK – Brynäs IF (1-8)
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Felix Sandström
Säsongens bästa målvakt  
i J18 Allsvenskan

Jonas Johansson
Säsongens bästa målvakt  
i J20 SuperElit

Oskar Lindblom
Årets Tigerstipendiat

Utmärkelser 
2013/2014

Tigernstipendiet
Stiftelsen Lennart ”Tigern” Johanssons minnesfond utser årets Tigernstipendiat. Tigernstipendiet  
delas ut varje år till en lovande hockey spelare 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. Årets tre kandidater var Martin Rönnild, Johan Grönqvist samt  
vinnaren Oskar Lindblom.

Lina Bäcklin  
Säsongens  
bästa back i  
Riksserien
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Information om verksamheten
Föreningen bildades 1912 och har som ändamål att bedriva ishockey 
i enlighet med "idrottens mål och inriktning" enligt definition i stad-
garna.

Brynäs Idrottsförening är moderförening i en koncern med det 
helägda dotterbolaget Brynäs Arena AB, (org nr 556620-3609).

Inköp från dotterbolag har under räkenskapsåret skett med 8 219 
(12 423) tkr. Försäljning till dotterbolag har skett med 6 966 (4 593) tkr.

Verksamheten under  
räkenskapsåret
Efter två år med mycket fina publiksiffror, delvis beroende på SM-
guld, 100-årsjubileum och Utematch, hade Brynäs IF i år en något 
lägre publik siffra. Vi hade 27 hemmamatcher i SHL:s grundserie med 
i snitt 5 701 besökare/match (6 229). A-laget spelade dessutom tre 
kvarts finalmatcher på hemmaplan med i snitt 6 083 besökare/match. 
Kvartsfinalserien spelades mot Färjestad och slutade 1-4 i matcher, ty-
värr till Färjestads fördel.

Brynäs IF var säsongen 2013/2014 återigen det mesta slutspelslaget 
i Sverige, den enda föreningen med samtliga fem lag i slutspel. Vad 
gäller föreningens övriga lag så vann U16 ett SM-silver och J20 ett 
SM-brons. Både damlaget och J18 spelade kvartsfinaler, men förlorade 
dem tyvärr.

Föreningen arrangerade en landskamp mellan Tre Kronor och Tjeck-
ien tillsammans med Svenska ishockeyförbundet den 7 november. 
Matchen sågs av 4 775 besökare.

Under året har investering gjorts i nytt kassasystem i souvenir-
shopen. Även biljettsystemet byttes ut inför säsongen. Båda systemen 
är gemensamma för alla klubbar inom Svenska Hockeyligan.

Brynäs IF har under året ingått ett långsiktigt samarbete med  
UNICEF som sträcker sig över fem år, från 2013 till 2018. Brynäs IF blir 
därmed den första ishockeyklubb i världen som ingår ett långsiktigt 
samarbete med UNICEF. Brynäs IF tillhör nu en utvald grupp idrotts-
lag som samarbetar med UNICEF, där bland annat fotbollsklubbarna 
Manchester United och FC Barcelona ingår. En stor del av samarbetet 
kommer att handla om Brynäs IF:s vidareutveckling av verksamheten 
för barn och unga. En ny verksamhetsdel kommer att startas under 
namnet En bra start och i första hand rikta sig till barn i mellanstadiet. 
UNICEF kommer att vara en del av detta arbete och framförallt bidra 
starkt med sin kompetens inom området.

Antalet medlemmar ökade under året från 7 347 medlemmar till  
8 022 stycken.

Föreningen uppfyller Licensnämndens villkor för elitlicens.

 Reklamintäkter

 Matchintäkter

 Övriga intäkter

 Souvenirintäkter

 Medlemsavgifter

 Intäkter restaurang

 Hyresintäckter

 Kioskintäkter

 Intäkt event

 Övriga rörelseintäkter

1%

1%

6%

3%

9%

7%

32%

44%

52%

45%

Moderföreningen 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Nettoomsätting 100 804 105 826 113 250 88 736 80 189

Resultat efter  
finansiella poster -4 679 479 14 656 1 608 1 169

Balansomslutning 36 681 39 707 49 220 33 468 31 376

Soliditet 57 64 52 33 31

Flerårsjämförelse (tkr)

Omsättning Brynäs IF 2013/2014

Omsättning Brynäs Arena AB 2013/2014

Resultat och ställning
Resultatet av koncernens och moderföreningens verksamhet samt den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i  övrigt av 
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Förvaltningsberättelse
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RESULTATRÄKNING 

Moderföreningen Koncernen

2013-05-01 2012-05-01 2013-05-01 2012-05-01

Not -2014-04-30 -2013-04-30 -2014-04-30 -2013-04-30

1

Rörelsens intäkter m m

Matchintäkter   31 839 586 31 888 686 28 229 586 29 993 687

Reklamintäkter   52 173 451 53 285 510     52 173 451 53 285 510

Souvenirintäkter 6 326 906 9 125 729 6 144 906 9 125 729

Medlemsavgifter 1 266 274 1 479 256 1 266 274 1 479 256

Hyresintäkter - -     17 859 705 17 836 255

Kioskintäkter - - 3 890 914 3 154 788

Intäkter event - - 1 602 681 1 124 272

Intäkter restaurang - - 24 426 292 21 562 334 

Övriga intäkter 9 197 437 10 047 423 6 475 816 9 001 657

Summa intäkter m m 100 803 654 105 826 604 142 069 625 146 563 488

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -9 781 958 -9 957 177 -19 029 073 -20 011 098

Övriga externa kostnader 2 -24 787 753 -29 873 352 -25 642 024 -31 423 465

Personalkostnader 3 -71 078 649 -65 500 394 -86 769 563 -81 733 256

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -187 270 -181 546 -8 483 166 -8 067 319

Övriga rörelsekostnader - -62 360 -190 623 -200 400

Summa rörelsens kostnader -105 835 630 -105 574 829 -140 114 449 -141 435 538

Rörelseresultat -5 031 976 251 775 1 955 176 5 127 950

Resultat från finansiella investeringar

Utdelning från intressebolag - 70 000 - 70 000

Ränteintäkter 386 793 192 270 415 276 317 590

Räntekostnader och liknande resultatposter -33 936 -35 208 -6 055 365 -6 110 193 

Summa resultat från finansiella investeringar 352 857 227 062 -5 640 089 -5 722 603

Resultat efter finansiella poster -4 679 119 478 837 -3 684 913 -594 653

Bokslutsdispositioner 4 417 700 -323 000 - -

Uppskjuten skatt - - -325 776 -45 368

Skatt på årets resultat - -255 640 - -255 640

Årets resultat -4 261 419 -99 803 -4 010 689 -895 661
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BALANSRÄKNING

Moderföreningen Koncernen

Not 2014-04-30 2013-04-30 2014-04-30 2013-04-30

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 - - 2 197 112 2 909 684

Summa immateriella anläggningstillgångar - - 2 197 112 2 909 684

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 - - 144 240 221 147 330 514

Pågående nyanläggningar 7 - - 91 659 40 000

Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar 8 548 143 578 656 16 732 526 17 764 004

Summa materiella anläggningstillgångar 548 143 578 656 161 064 406 165 134 518

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 18 900 000 18 900 000 - -

Andelar i intresseföretag 10 50 000 50 000 50 000 50 000

Aktier och andelar 11 10 050 10 050 10 050 10 050

Andra långfristiga fordringar 8 400 8 400

Summa finansiella anläggningstillgångar 18 960 050 18 960 050 68 450 68 450

Summa anläggningstillgångar 19 508 193 19 538 706 163 329 968 168 112 652

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 4 476 070 4 783 579 5 221 707 5 535 851

Summa varulager 4 476 070 4 783 579 5 221 707 5 535 851

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 310 383 1 000 317 2 871 897 1 128 295

Fordringar hos koncernföretag 2 428 900 - - -

Övriga kortfristiga fordringar 199 577 380 661 224 290 414 752

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 361 881 1 771 105 3 095 495 2 631 738

Summa kortfristiga fordringar 7 300 741 3 152 083 6 191 682 4 174 785

Kortfristiga placeringar - 10 000 000 - 10 000 000

Kassa och bank 13 5 395 500 2 232 818 21 909 057 12 732 787

Summa omsättningstillgångar 17 172 311 20 168 480 33 322 446 32 443 423

Summa tillgångar 36 680 504 39 707 186 196 652 414 200 556 075

20 |  V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E



BALANSRÄKNING 
 

Moderföreningen Koncernen

Not 2014-04-30 2013-04-30 2014-04-30 2013-04-30

Eget kapital och skulder
Fritt eget kapital 14

Uppskrivningsfond 8 700 000 8 700 000 - -

Balanserat resultat 16 408 160 16 507 963 26 629 343 27 179 046

Årets resultat -4 261 419 -99 803 -4 010 689 -895 661

Summa eget kapital 20 846 741 25 108 160 22 618 654 26 283 385

Obeskattade reserver 15 283 300 701 000 - -

Summa obeskattade reserver 283 300 701 000 - -

Avsättningar

Uppskjutna skatter 2 095 786 2 115 967

Östlunds minnesfond 4 313 4 313 4 313 4 313

Hallkonto ungdom 328 080 323 246 328 080 323 246

Summa avsättningar 332 393 327 559 2 428 179 2 443 526

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 16 - - 141 400 000 143 700 000

Summa långfristiga skulder - - 141 400 000 143 700 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - - 2 300 000 2 200 000

Leverantörsskulder 1 921 225 1 852 687 3 695 552 3 430 441

Skulder till koncernföretag - 251 863           -            -

Skatteskulder 944 507 518 918 938 746  526 142

Övriga kortfristiga skulder 2 908 115 2 576 020 3 315 728 2 986 154

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 444 223 8 370 979 19 955 555 18 986 427

Summa kortfristiga skulder 15 218 070 13 570 467 30 205 581 28 129 164

Summa eget kapital och skulder 36 680 504 39 707 186 196 652 414 200 556 075

Ställda säkerheter

Avseende Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 150 000 000 150 000 000

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

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS 

Moderföreningen Koncernen

2013-05-01 2012-05-01 2013-05-01 2012-05-01

Not -2014-04-30 -2013-04-30 -2014-04-30 -2013-04-30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -5 031 976 251 775 1 955 176 5 127 950

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18  187 270  243 906 8 673 789 8 267 719

Erhållen ränta 386 793 192 270 415 276 317 590

Erhållna utdelningar - 70 000 - 70 000

Erlagd ränta -33 936 -35 208 -6 055 365 -6 110 193

Betald skatt 425 589 -1 154 563 412 604 -1 217 540

-4 066 260 -431 820 5 401 480 6 455 526

Ökning/minskning varulager 307 509 -2 159 499 314 144 -1 929 789

Ökning/minskning kundfordringar -1 312 347 7 932 314 -1 743 602  9 397 499 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -407 412 5 447 541 -273 295 5 563 307

Ökning/minskning av fordringar/skulder koncernen -2 680 763 -210 723 - -

Ökning/minskning leverantörsskulder 68 538 -4 693 927 265 111 -6 462 121 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 1 410 174 -3 932 535 1 303 535 -5 088 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 680 561 1 951 351 5 267 373 7 936 361

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -156 757 -368 686 -3 891 103 -6 684 181

Kassaflöde från investeringsverksamheten -156 757 -368 686 -3 891 103 -6 684 181

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld - - -2 200 000 -2 100 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 -2 200 000 -2 100 000

Årets kassaflöde -6 837 318 1 582 665 -823 730 -847 820

Likvida medel vid årets början 12 232 818 10 650 153 22 732 787 23 580 607

Likvida medel vid årets slut 5 395 500 12 232 818 21 909 057 22 732 787
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och  
värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med  

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets  

rekommendationer om koncernredovisning.

Uppskjuten skatteskuld

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

räkenskapsår 2005/2006. Detta redovisas mot en uppskrivningsfond under 

bundet eget kapital. I årets årsredovisning återstår 7.636.000 kr av uppskriv-

ningen efter gjorda årliga avskrivningar. Ingen uppskjuten skatt är skuldförd för 

detta belopp. Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten sker detta via 

försäljning av bolaget och inte fastigheten. En eventuell försäljning blir därmed 

ej skattepliktig.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).  

Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Fordringar

Fordringar upptas till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip dvs till det lägsta av  

anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till  

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

Avskrivningar görs systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella och  

immateriella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Goodwill 10 år 

Fastigheter 50 år  

Markanläggningar 20 år 

Inventarier, maskiner och andra  

tekniska anläggningar 3-15 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)  

i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Ersättning till revisorerna

 Moderföreningen 

 2013/2014 2012/2013 

PWC   

Revisionsuppdrag 75 000 75 000 

Andra uppdrag 16 938 29 500 

 91 938 104 500

 Koncernen

 2013/2014 2012/2013 

PWC   

Revisionsuppdrag 135 000 135 000 

Andra uppdrag 111 568 205 425 

 246 568 340 425

Not 3  Personal 
 Moderföreningen

Medelantalet anställda 2013/2014 2012/2013 

Kvinnor 11 10 

Män 56 56 

Totalt 67 66

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till  

styrelsen och klubbdirektören 695 000 662 700 

Löner och ersättningar till övriga anställda 43 432 386 37 274 338 

 44 127 386 37 937 038

Sociala avgifter enligt lag och avtal 12 069 958 10 817 201 

Pensionskostnader för styrelsen  

och klubbdirektören 356 800 335 700 

Pensionskostnader för övriga anställda 13 172 432 14 508 119 

Totalt 69 726 576 63 598 058

 Koncernen

Medelantalet anställda 2013/2014 2012/2013 

Kvinnor 30 31 

Män 71 71 

Totalt 101 102

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  

Löner och ersättningar till styrelsen  

och verkställande direktören 1 090 000 1 044 800 

Löner och ersättningar till övriga anställda 54 262 454 48 594 298 

 55 352 454 49 639 098

Sociala avgifter enligt lag och avtal 15 782 607 14 487 723 

Pensionskostnader för styrelsen  

och verkställande direktören 356 800 335 700 

Pensionskostnader för övriga anställda 13 859 273 15 266 951 

Totalt 85 351 134 79 729 472

Styrelseledamöter 2013/2014 2012/2013 

Koncern/Moderförening   

Kvinnor 1 1 

Män 7 7 

Totalt 8 8
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Not 4 Bokslutsdispositioner

 Moderföreningen

 2014-04-30 2013-04-30 

Förändring av periodiseringsfond 417 700 -323 000 

Summa 417 700 -323 000

Not 5 Goodwill 
 Koncernen 

 2013/2014 2012/2013 

IngIngående anskaffningsvärden 7 125 735 7 125 735 

Ingående avskrivningar -4 216 051 -3 503 479 

Årets avskrivningar -712 572 -712 572 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 928 623 -4 216 051

Utgående restvärde enligt plan 2 197 112 2 909 684

Not 6 Byggnader och mark

 Koncernen

 2013/2014 2012/2013 

Ingående anskaffningsvärden 160 757 621 158 907 190 

Inköp 418 430 1 850 431 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 161 176 051 160 757 621

Ingående avskrivningar -21 247 107 -17 958 016 

Årets avskrivningar -3 324 723 -3 289 091 

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 571 830 -21 247 107

Ingående uppskrivningar 7 820 000 8 004 000

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -184 000 -184 000 

Utgående ackumulerade uppskrivningar 7 636 000 7 820 000

Utgående restvärde enligt plan 144 240 221 147 330 514

Taxeringsvärden ej åsatt  

Not 7 Pågående nyanläggningar

 Koncernen

 2014-04-30 2013-04-30 

Ingående nedlagda kostnader 40 000 17 362 

Under året nedlagda kostnader 91 659 40 000 

Under året genomförda omfördelingar -40 000 -17 362 

Utgående nedlagda kostnader 91 659 40 000

Not 8 Inventarier, maskiner och andra 
tekniska anläggningar

 Moderföreningen 

 2013/2014 2012/2013 

Ingående anskaffningsvärden 2 352 069 2 077 943 

Inköp 156 757 368 686 

Försäljningar och utrangeringar - -94 560 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 508 826 2 352 069

Ingående avskrivningar -1 773 413 -1 624 067 

Försäljningar och utrangeringar - 32 200 

Årets avskrivningar -187 270 -181 546 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 960 683 -1 773 413

Utgående restvärde enligt plan 548 143 578 656

 Koncernen

 2013/2014 2012/2013 

Ingående anskaffningsvärden 35 134 921 30 623 169 

Inköp 3 421 015 4 811 112 

Försäljningar och utrangeringar -432 812 -299 360 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 123 124 35 134 921

Ingående avskrivningar -17 370 917 -13 588 222 

Försäljningar och utrangeringar 242 189 98 960 

Årets avskrivningar -4 261 870 -3 881 655 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 390 598 -17 370 917

Utgående restvärde enligt plan 16 732 526 17 764 004

Not 9 Andelar i dotterföretag

Moderföreningen Org nr Säte Eget kapital Resultat 

Brynäs Arena AB 556620-3609 Gävle 13 250 899 -904 294 

Justerat eget kapital i Brynäs Arena AB uppgår till 20 460 tkr. 

 Antal Kapital Bokfört värde Bokfört värde 

Moderföreningen andelar andel % 2014-04-30 2013-04-30 

Brynäs Arena AB 102 000 100 18 900 000 18 900 000 

Not 10 Andelar i intresseföretag
Koncernen/ 

Moderföreningen Org nr Säte Eget kapital Resultat 

Gävle Idrottsbingo AB 556709-2340 Gävle 128 138 4 571 

 Antal Kapital Bokfört värde Bokfört värde 

 andelar andel % 2014-04-30 2013-04-30 

Gävle Idrottsbingo AB 500 50 50 000 50 000 
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Not 11 Aktier och andelar

   Redovisat värde Redovisat värde 

Konsernen/moderföreningen  2014-04-30 2013-04-30 

Lokalföreningen Folkets Hus i Gävle upa  50 50 

Aktier i Svenska Hockeyligan   10 000 10 000 

Summa   10 050 10 050

Not 12  Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

 Moderföreningen

 2014-04-30 2013-04-30 

Central reklam SHL 1 810 000 1 149 742 

Förutbetalda kostnader 452 696 435 238 

Upplupna intäkter 23 500 96 700 

Övriga poster 75 685 89 425 

Summa 2 361 881 1 771 105

 Koncernen 

 2014-04-30 2013-04-30 

Central reklam SHL 1 810 000 1 149 742 

Förutbetalda kostnader 452 696 435 238 

Upplupna intäkter 356 457 475 215 

Övriga poster 476 342 571 543 

Summa 3 095 495 2 631 738

Not 13  Checkräkningkredit

 Moderföreningen

 2013/2014 2012/2013 

Beviljat belopp på checkräkningskredit 

uppgår till 4 000 000 4 000 000

 Koncernen

 2013/2014 2012/2013 

Beviljat belopp på checkräkningskredit 

uppgår till 6 000 000 6 000 000

Not 14 Förändring av eget kapital

 Uppskrivnings- Balanserat Summa eget 

Moderbolaget fond kapital kapital 

Eget kapital ingående balans 8 700 000 16 408 160 25 108 160 

Årets resultat - -4 261 419 -4 261 419 

Eget kapital utgående balans 8 700 000 12 146 741 20 846 741

  Balanserat Summa eget 

Koncernen  kapital kapital 

Eget kapital ingående balans  26 283 385 26 283 385 

Förändring p g a ändrad skattesats  345 958 345 958 

Årets resultat  -4 010 689 -4 010 689 

Eget kapital utgående balans  22 618 654 22 618 654

Not 15  Oskattade reserver
 Moderföreningen

 2014-04-30 2013-04-30 

Periodiseringsfond 283 300 701 000 

Summa 283 300 701 000

Not 16  Upplåning

Av koncernens långfristiga skulder 141 400 (143 700) tkr, förfaller 128 900 

(132 400) tkr till betalning senare än 5 år efter bokslutsdagen. 

Moderföreningen har inga långfristiga skulder (föreg år 0).

Not 17  Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

 Moderföreningen

 2013/2014 2012/2013 

Övriga förutbetalda intäkter 3 119 092 1 759 764 

Upplupen kostnad STIM 94 636 98 863 

Upplupna löner 294 113 179 962 

Upplupna semesterlöner 2 534 328 2 487 892 

Upplupna sociala avgifter 2 148 317 1 905 894 

Övriga poster 1 253 737 1 938 604 

Summa 9 444 223 8 370 979

 Koncernen

 2014-04-30 2013-04-30 

Förutbetald hyra 6 116 734 6 151 813 

Övriga förutbetalda intäkter 3 119 092 1 759 764 

Upplupen kostnad STIM 94 636 98 863 

Upplupna räntekostnader 1 672 663 1 667 841 

Upplupna löner 460 668 502 930 

Upplupna semesterlöner 3 902 606 3 741 803 

Upplupna sociala avgifter 2 919 516 2 689 255 

Övriga poster 1 669 640 2 374 158 

Summa 19 955 555 18 986 427

Not 18 Justering för poster som inte  
ingår i kassaflödet

 Moderföreningen

 2014-04-30 2013-04-30 

Avskrivningar 187 270 181 546 

Utrangering inventarier - 62 360 

Summa 187 270 243 906

 Koncernen

 2014-04-30 2013-04-30 

Avskrivningar 8 483 166 8 067 319 

Utrangering inventarier 190 623 200 400 

Summa 8 673 789 8 267 719
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Den 20 november 2013 signerades det femåriga avtalet med UNICEF.

Brynäs IF Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle • Telefon: 026-54 46 60 
E-post: info@brynas.se • Webb: www.brynas.se


