Ekonomiska motgångar
men en stark framtidstro
Under säsongen pendlade vi alla mellan
hopp och förtvivlan och till slut kom tidpunkten när vi bestämde oss för att göra
en förändring. Vårens vändning från kvalplats till en kvartsfinal via play in-segern
mot Färjestad skapade en stark framtidstro i och runt Brynäs IF.
I år har de skador som drabbade A-laget slagit hårt på våra juniorlag, men när
det kom till slutspel så visade vårt J18-lag
att de är bäst när det gäller, och vann åter
igen ett SM-guld till föreningen. Vårt J20lag har haft ett tyngre år, en följd och en
frukt av att många juniorer varit med och
tränat med A-laget. De fick aldrig chansen att vara den homogena grupp som
de skulle vara för att prestera på topp.
Brynäs U16 åkte ut i SM-kvalet, och vårt
Damlag tog sig till kvartsfinal, men det
tog slut i en tredje och avgörande match
mot Leksands IF. Medaljer och framgångar i all ära, när det kommer till vår
juniorsatsning är det individernas utveckling som är i fokus. Under säsongen har
tretton spelare fått chansen att spela med
A-laget, och alla har gjort det väldigt bra.
I vår ungdomsverksamhet har vi idag
220 aktiva barn och vi fortsätter att märka
av ett ökat intresse. Den här säsongen
har vi äntligen fått den efterlängtade hallen på Brynäsvallen. Det kändes otroligt
stort när det var dags för invigning. Det
är ju lite romantik över Brynäsvallen där
många knutit på sig skridskorna för första gången. Nu behöver vi inte längre
vara beroende av vädret utan kan ge våra
yngsta spelare betydligt bättre träningsmöjligheter.
Vår sommarhockeyskola fortsätter att
vara väldigt populär och är något vi ska
vara stolta över. Den välbesökta sommarhockeyskolan bedrivs under tre veckor
varje sommar för ca 520 elever där många
uppskattar den mängd istid som ges. Vi
fortsätter att hålla en hög kvalité och
välkomnar i sommar de nya, men också
återkommande eleverna till årets sommarhockeyskola.
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Tillsammans med UNICEF, starka partners och i samverkan med andra goda
krafter i samhället har vi i år byggt upp
en ny verksamhet, En bra start, som ska
bidra till att fler barn får rätt till utbildning, lek, vila och fritid. Under året har vi
verkat inom flera olika områden, bland
annat har spelare och ledare i föreningen
funnits på plats i skolmiljön för att finnas
till hands för barnen med läxläsning, lek
och aktivitet. Det långsiktiga arbetet har
tagits emot väl av barnen, skolorna, men
också av spelare och ledare. Det är viktigt
för oss att ta det sociala ansvaret utanför
isen, att vara goda förebilder och se till
varje barns bästa.
Ekonomiskt kommer vi tyvärr att även
i år redovisa ett negativt resultat. Under
budgetarbetet landade vi på en nollbudget där förutsättningarna var ett snitt på
6000 besökare. Nu tappade vi ytterligare
publik och samtidigt har skador i vårt
representationslag och ett tränarbyte
medfört extra kostnader. De tre sakerna
är de främsta orsakerna som bidragit att
vi i år visar ett negativt resultat på nästan
7 miljoner kronor. Vi har redan nu påbörjat ett arbete med att vrida ekonomin åt

rätt håll. Bland annat har nedskärningar
gjorts samtidigt som hela kostnadsmassan ses över. Det är ett arbete som kommer att fortskrida en tid för att se till att
vi återigen hamnar på rätt köl.
Till sist vill vi rikta ett stort tack till de
besökare som kommit och sett matcherna i år. Trots att det varit mindre publik
än tidigare vill vi nämna vår ståplats som
har varit grymma och hållit igång under
säsongen. Ni har gjort ett kanonjobb! Nu
ser vi fram emot en säsong där kampen
om det 14:e SM-guldet går vidare och
där vi tillsammans siktar mot nya vinster
och framgångar, både på och utanför
isen.

Jan-Erik Silfverberg
Ordförande

Hans-Göran Karlsson
Klubbdirektör

Avslutningen gav energi
En ny sportchef och två nya assisterande tränare, inför säsongen gjordes flera
förändringar i organisationen runt A-laget. När resultaten uteblev under hösten och
vintern kom ytterligare förändringar, och kvalserieplatsen byttes ut mot kvartsfinal.
Inför säsongen splittrades tränarstaben
som tidigare bestått av Tommy Jonsson
som huvudtränare och Janne Larsson
som assisterande tränare. Larsson lämnade båset för arbetet som videocoach
medan Ove Molin och Andreas Dackell
tog plats som assisterande tränare bredvid Jonsson.
En viktig pusselbit i det nya lagbygget
inför säsongen 2014/2015 var Magnus
Ågren, ny fystränare i Brynäs IF. Målet var
en ännu mer individuell träning för att få
ut maximalt av varje enskild spelare.
– Magnus har infört en mer grenspecifik träning där vi också jobbar mer i
smågrupper där spelare med ungefär
liknande behov tränar tillsammans, sä-

ger Stefan Bengtzén, sportchef i Brynäs
IF. Det har även tillförts en ökad kunskap
när det gäller kost och allmän träningslära, det vill säga att ansvara för sin egen
kropp på ett ännu noggrannare sätt.
När säsongspremiären närmare sig
hade toppspelare som Ryan Gunderson
lämnat laget, samtidigt som guldhjälten
från 2012, Niclas Andersén, valde att återvända till Brynäs efter två år i Ryssland.
Någon kanonstart på säsongen blev det
inte, även om Gävlepubliken fick anledning att jubla i Gavlerinken Arena.
– Ingången på säsongen kändes positiv även om vi fick en tuff start på serien,
säger Bengtzén. Vi hade svårt att vinna
matcher på bortaplan och det satt sig

nog i huvudet på spelarna till slut. Som
tur var lyckades vi plocka en hel del poäng på hemmaplan istället.
En olycksdrabbad säsong
Tidigt på säsongen stod det klart att Jesper Ollas ådragit sig en ryggskada och
nästan samtidigt blev Jörgen Sundqvist
sjukskriven på grund av en handledsskada. I mitten av november bröt Sebastian Enterfeldt armen efter en tackling.
Skadorna blev för många och Stefan var
tvungen att fylla på i spelartruppen. Spelare som Jesse Niinimäki, Tim Wallace och
Tomas Slovak blev säsongskontrakterade
under december månad.
– Vi fick vår ”ryggrad” skadad och det
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