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Inledning
SAIK Bandy gick in i den här säsongen med ett rensat skuldbagage. Föreningen
hade de två föregående säsongerna gjort ett resultat på -2,3 miljoner och -2 miljoner
men genom stora arbetsinsatser på olika håll så lyckades man visa ett positivt eget
kapital och därmed beviljad elitlicens när man summerade säsongen 2018/2019.
Den sittande styrelsen med stöd av Advisory board (En sammansättning av
intressenter som hade satts ihop för att stötta styrelsen i räddningsarbetet) la en ny
kurs för föreningen där förtroendeskapande åtgärder var nödvändiga. ”Ett hållbart
SAIK” var den nya devisen!
Visionen var att SAIK Bandy skulle gå i bräschen i ett omfattande förändringsarbete
för att stöpa en hållbar verksamhet som inkluderar breddidrott på ungdomssidan, en
framgångsrik elitverksamhet – på nya villkor och ett utökat samhällsansvar.
Verksamhetsåret 2019/2020 skulle bli det år när förändringsresan tog sin början. Ett
år där hela verksamheten och dess behov skulle behöva penetreras och analyseras
så att en realistisk och genomtänkt åtgärdsplan kunde sjösättas inför säsongen
2020/2021
Kostnadsbesparingar på bred front men främst på elitverksamheten. Fokusområden
var lönsamhet, professionalism och affärsmässighet!
Det fanns dock en hel del frågetecken kring budgetarbetet. Även om
försiktighetsprincipen gällde kring den så återstod att se hur de negativa skriverierna
skulle påverka föreningen framåt, främst gällande partnerintäkter.
Valberedningen presenterade ett förslag på en ny styrelse med en del nya namn och
årsmötet antog förslaget.
Det var en tuff men spännande utmaning som väntade den nya styrelsen!

Styrelse
Per Kreij

Ordförande

Sofia Rådman

Vice Ordförande

Erika Rosén

Ledamot

Ola Grönberg

Ledamot

Andreas Muller

Ledamot
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Styrelsen anställde Rafi Markarian som klubbchef från 1/8 för att leda kansliarbetet
med alla underliggande verksamheter. Kansliet finns i A-hallen på Jernvallen och var
bemannat enligt följande:
Rafi Markarian

Klubbchef

Urban Nyberg

Marknad

Thomas Forsberg

Ungdom

Jesper Sundving

Kommunikation

Anna Nyblom

Administration

Margareta Olofsson

Administration

Najiba Mansouri

Entré

Tobias Mossberg

Materialansvarig & Integrationsprojekt

En liten summering av de verksamheterna vi har genomfört i år:
World Cup
World Cup arrangerades för 11:e gången och i år utökades antalet lag från 16 till 20.
Mycket på grund av möjligheten att spetsa till turneringen med mer kvalitet. De bästa
lagen från Ryssland, Sverige och Finland deltog och kvartsfinallagen bestod av fyra
svenska och fyra ryska lag. Semifinallagen bestod av två svenska och två ryska lag.
Finalen gick mellan Bollnäs och Neftyanik där Bollnäs stod som segrare av World
Cup 2019. För vår del blev det respass i kvartsfinalen mot Villa.
Arrangemangsmässigt var det en bra turnering med bland annat ett derby mellan
AIK-Hammarby. Bra massmedial bevakning men däremot mindre publik än beräknat.
Sammantaget gick turneringen med ett litet plusresultat men arbetsbördan som
turneringen kräver gör att vi måste se över arrangemanget framöver om vi får
förfrågan att arrangera den igen. I samband med World Cup anordnades Sandvikklassikern i samarbete med Sandvik. Här utmanades ett flertal ungdomar i olika
projekt.
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Bandyskolan
Bandyskolan var ett populärt inslag där barnen under 20 veckor fick lära sig att åka
skridskor och hantera klubba och boll. Allt under lekfulla former och alla barn fick
dessutom en klubba och en tröja. Samarbete med partners möjliggjorde att allt detta
genomfördes utan kostnad för deltagarna. 130 barn var inskrivna i år med jämn
fördelning mellan flickor och pojkar.
Spelare från både herrlaget, damlaget och juniorlaget var på plats och skötte
övningarna.

Knatten Cup
Det blev än en gång ett lyckat Knatten Cup med många lag på plats. I äldsta gruppen
födda 08 var det Kalix som slog Huddinge och i den yngre klassen födda 09 var det
GT76 Blå som slog GT76 Gul. I år var placeringsmatcher ett nytt inslag så att lagen
fick en extramatch. Ett annat nytt inslag var att lagen fick uppleva Elitseriematchen
mot Åby/Tjureda. I samband med matchen så hyllades Lars ”Knatten” Olsson och
hans vepa hissades i taket. Även Dalas Minnesfond uppmärksammades där man
delade ut ett stipendium till Hanna Snäll som är en oerhört uppskattad ledare för
flicklaget. Hanna spelar dessutom i damlaget.
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SAIK mer än bara bandy
Huvudfokus för SAIK Bandy är det sportsliga arbetet med bandyverksamhet på olika
nivåer. Klubben arbetar emellertid dessutom mycket med verksamhet som inte är
begränsad till bandy som idrott. Det handlar om etik och moral, d.v.s.
mellanmänskliga frågor. Arbetet går under begreppet ”SAIK mer än bara bandy”.
Verksamheten stöds av många stiftelser och är ett fortsatt prioriterat
utvecklingsområde.
Ett utvecklingsområde inom SAIK mer än bara bandy är att verka för utveckling av
samarbete mellan föreningar för att stärka föreningslivet lokalt på bred front.

Högbolägret
Lägren genomfördes som vanligt under tre veckor från
Midsommarveckan och framåt. Över 300 barn och ledare
deltog med en massa roliga aktiviteter med Furuviksresa som
höjdpunkten. Ett uppskattat läger där alla moment har fokus
på hur man är en bra kompis. Även för de 15-talet ledarna är
det utvecklande där man får ta ett stort ansvar och för många
är det första sommarjobbet någonsin.

Hovetlägret
Parallellt med andra veckan av Högbolägret arrangerades
Hovetlägret som är ett läger anpassat för barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 12 barn och 4
ledare genomförde en massa aktiviteter under ledning av
överledaren Håkan Larsson.

ICA MAXI Kids Run
I början av juni i samarbete med ICA Maxi i Sandviken så
arrangerade vi ett motionslopp för barn för att uppmuntra de
till en hälsosam livsstil. Våra elitspelare var på plats för att
heja på barnen och hjälpa till att genomföra evenemanget.
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Skridskoskoj
Vi hjälpte till att anordna under ett antal veckor skridskoåkning under lekfulla former
för elever från särskolan. Det var otroligt uppskattat bland barnen och lärarna.
Spelare från herrlaget och damlaget var på isen för att stötta.
Vi anordnade även skridskoåkning för IM-programmet där utrikesfödda elever på
gymnasiet fick bekanta sig med skridskoåkning och fick en enkel lektion om
bandysporten

Entré
Ett viktigt verksamhetsområde inom SAIK Bandy för att motverka segregation och
verksamheten har uppmärksammats nationellt och finansieras genom olika bidrag av
stiftelser och Sandvikens Kommun. Verksamhetsledaren Najiba Mansouri jobbar
ständigt med att utveckla de olika delarna inom Entré. Att stärka kvinnors självkänsla
är ett viktigt inslag. En annan del är att på SFI undervisa i rättigheter och skyldigheter
man har som individ bosatt i Sverige. Det anordnas även föreläsningar, resor och
matlagning för att ge kunskap om svensk kultur. Allt för att individer ska ha bättre
möjlighet till integration.

SAIK Plussa arbetsmarknaden
Vi hade under förra verksamhetsåret igång två arbetslag med sammanlagt 19
personer som var anställda av oss inom arbetsmarknadsinsatsen Extratjänster.
Syftet med denna satsning från regeringen är att få de som står längst ifrån
arbetsmarknaden att få sin första anställning och prova på arbetsmarknaden.
Dessa tjänster fortsatte in på verksamhetsåret 2019/2020 för att avslutas under
sensommaren. Regeringen pausade den här typen av tjänster under ett antal
månader men den kom igång igen i början av 2020. Vi har återigen anställt två
personer för att stötta arbetsmarknaden. Tjänsterna är fullt finansierade via staten.
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Super Week
I år gick vi ihop med SIF Fotboll och
samarrangerade matchen i Svenska Cupen mellan
SIF-Djurgården.
Matchen spelades i Göransson Arena och det blev
ett lyckat event under ”Handslaget” som
samarbetet har fått som namn. Det blev fulla
läktare med en fantastisk inramning. Ekonomiskt
blev det ett positivt utfall och ett rejält tillskott till vår
verksamhet. Våra elitlag fick i sin tur spela
slutspelen utomhus och även där blev det lyckade
arrangemang bortsett från den första kvartsfinalen
mot Broberg där vädret gjorde att det blev svåra
förhållanden. I konceptet Superweek ingick den
matchen, damlagets kvartsfinal mot AIK och en
ungdomsdag med en massa aktiviteter.

Sportsliga resultat och prestationer
Vi hade fyra elitlag i spel där följande resultat uppnåddes:





Herrlaget tog sig till semifinal där man besegrades av Edsbyn efter tre
rafflande matcher. Ett skadedrabbat lag orkade inte stå emot det tunga laget
från Hälsingeskogarna.
Damlaget tog sig till kvartsfinal där man blev utslagna av AIK i två raka
matcher
U19 tog sig till kvartsfinal där man blev utslagna av Villa i två raka matcher
U17 hade ett tyngre år där ett ungt lag inte riktigt räckte till. Däremot skaffade
man sig rutin och erfarenhet till kommande säsong.
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Herrar
Under Jocke Forslunds ledning så överträffade herrlaget de flesta förhandstipsen!
Laget inledde tävlingsmatchandet i Svenska Cupen i Lidköping sista helgen i
september med bleka resultat. Man åkte ut i gruppspelet efter oavgjort mot Edsbyn
och förluster mot Västerås och Motala. I World Cup blev det respass i kvartsfinalen
mot Villa. I seriespelet gick det desto bättre och efter 16 vinster, 3 oavgjorda och 7
förluster hamnade man på en tredjeplats i tabellen. Man ställdes mot Broberg i
kvartsfinalen och laget visade styrka genom att eliminera motståndarna i tre raka
matcher. Respass i semifinalen mot de blivande mästarna Edsbyn är det inte så
mycket att sia om i slutändan. En mer än godkänd insats av laget som spelade en
publikfriande bandy. Det bidrog till att publiksnittet ökade rejält från föregående
säsong. Laget gjorde totalt 126 mål varav 26 mål på 278 skapade hörnor. 9% av
hörnorna man skapade gjorde man mål på. 9 av 16 straffar gick i vilket ger 56%.
Den interna skytteligan vanns av Hannes Edlund som på 26 matcher nätade exakt
26 gånger. Daniel Berlin gjorde flest assists som till antalet landade på 20.
Den störste busen i svartvitt den gångna säsongen var föga överraskande Jesper
Jansson med 150 minuter på botbänken! Under grundserien besöktes matcherna av
totalt 19 209 åskådare vilket ger ett snitt på 1478 åskådare.

Damer
Damlaget under ledning av huvudtränaren Patrik Allansson Roos tog ytterligare steg i
utvecklingen i planen att inom ett par år bli bland de ledande lagen i Svensk Bandy!
Man inledde tävlingsmatchandet i Svenska Cupen där man i gruppspelet spelade tre
matcher. Uddamålsförluster mot AIK Bandy respektive Skutskärs IF följdes upp av en
uddamålsvinst mot Uppsala BOIS och därmed respass i gruppspelet.
World Cup spelades i Surte och laget hamnade på en femteplats efter att ha slagit
AIK i placeringsmatchen. Laget inledde gruppspelet med förluster mot Villa och ryska
Record, följde upp med oavgjort mot Skirö för att i den avslutande gruppmatchen
besegra KS Bandy. I seriespelet hamnade laget på en slutlig femteplats efter 6
segrar, ett oavgjort och 7 förluster. Det blev bottennapp mot Skirö hemma och en klar
förlust men däremot gjordes årets prestation i Annandagsderbyt borta mot Skutskärs
IF där laget genom en heroisk insats vände ett 0-2-underläge till en 5-2-vinst!
Laget gick till kvartsfinal men slogs ut av AIK Bandy efter två jämna matcher. Laget
gjorde 41 mål på 14 grundseriematcher. Flest mål gjorde Michelle Löfblad och Tova
Grönoset med 8 mål vardera. I samband med matchen mot Skutskärs IF hemma
anordnades ett event där bland annat Thomas Di Leva uppträdde. Det slogs
publikrekord för en Dambandymatch i Göransson Arena. Nästan 700 åskådare såg
bortalaget vinna med klara siffror.
Sammanfattningsvis en fullt godkänd insats av våra damer för säsongen 2019/2020.

9

U19/U17
Våra elitlag på ungdomssidan har åkt riket
runt och mött kvalificerat motstånd och vi
får väl räkna detta år som ett mellanår för
respektive lag. U19 gjorde till slut en fullt
godkänd säsong där man åkte ut mot Villa
i kvartsfinalen efter två förluster.
U17 ställde upp med ett oerhört ungt lag
och resultaten blev därefter.
Däremot tar man med sig erfarenhet och
rutin till nästkommande säsong.

Ungdomslag
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
Flicklag födda 06 - 14
Våra äldre ungdomslag har varit med i seriespel och cuper medan de yngre har
spelat poolspel och även de har deltagit i cuper.
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Nyckeltal i verksamheten
Ekonomisk översikt
Föreningen omsatte under året 12 150 027 kr (föregående år 15 772 979 kr) och
redovisar ett resultat på -512 830 kr (föregående år 2 302 785 kr).
Saik Försäljning AB omsatte under året 632 755 kr (föregående år 705 947 kr) och
bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 51 270 kr (föregående år 98 309 kr)

Publik
Herrlaget lockade totalt 19 209 åskådare på 13 hemmamatcher i grundserien vilket
ger ett snitt på 1478. En ökning med 29,7%
Damlaget lockade totalt 988 åskådare på 7 hemmamatcher i grundserien vilket ger
ett snitt på 141. En rejäl ökning med 41,3%

Medlemmar
Antalet medlemmar under säsongen har varit ca 800. Medlemsavgifter under
säsongen har varit oförändrade:
Ungdom upp tom 18 år
Vuxen över 18 år
Familj
Guldmedlem
Ständig medlem

100 kr
350 kr
450 kr
1 000 kr
3 500 kr

Resor
Säkert resande för alla våra lag är en viktig grundförutsättning för oss i SAIK Bandy och vi har
under året effektiviserat den delen genom att tillåta minibussar till en del matcher där
väderlek och väglag har varit gynnsamma . Resekostnaden för föreningen var under
verksamhetsåret 659 797 kr (918 811 kr).

Fortsatt ökning i sociala medier
Våra etablerade kanaler i sociala medier fortsätter att öka: Facebook, Twitter,
Instagram. Även under denna säsong har vi sett en ökning, framförallt på Instagram:
 Facebook 8 782 (8 650 för ett år sedan)
 Instagram 8 194 (7 398för ett år sedan)
 Twitter 2 812 (2 731 för ett år sedan)
Genom våra sociala medier har vi möjlighet att interagera med våra fans och få
respons direkt.
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SAIK – fundraising – verksamhetsår 2019-2020
SAIK:s verksamhet Fundraising innebär att strukturerat arbete med att söka bidrag till
alla verksamheter inom SAIK Bandy frånsett elitverksamheten. I arbetet ingår också
att redovisa genomförda aktiviteter till bidragsgivarna.
Bidrag kan sökas till ungdomsverksamhet, social verksamhet bland barn och
ungdomar, stipendier till enskilda spelare/ledare, till umgänge med ungdomar från
andra länder och till integrationsarbete.
De Göranssonska stiftelserna är våra absolut största bidragsgivare genom alla år.
Gunvor och Josef Anors stiftelse är en stiftelse som gav bidrag för första gången det
gångna verksamhetsåret. Bidraget gavs till Högbolägret.
Under senaste verksamhetsåret är det 20 stiftelser har givit bidrag. Flera stiftelser,
utöver Göranssonska stiftelserna, ger bidrag år efter år som t.ex. Åhléns stiftelse,
Ax:son Johnssons stiftelse, Folke Bernadottes minnesfond, Stiftelsen Oscar och
Maria Ekmans Donationsfond, Stiftelsen Karin, Ernst August Bångs minne och
Kronprinsessan Margaretas minnesfond. Flera stiftelser ger flera än ett bidrag per år.
Vår verksamhet Entré, med Najiba Mansouri som ledare, fick som en av tre
mottagare ett stipendium för sitt integrationsarbete i Sandviken. Stipendiet delades ut
av Mohammed H. Alamoudi Foundation for Sustainable Initiatives. Stiftelsen har som
syfte att bidra till samhällsnytta och en positiv samhällsutveckling genom att stödja
initiativ som verkar för ökad integration och ett inkluderande samhälle genom initiativ
exempelvis inom kultur, utbildning och ökad hälsa.
Motivering:
Projekt Entré med Najiba Mansouri som initiativtagare och drivkraft, arbetar lokalt med
integrationsfrågor. Projektet stöttar utrikesfödda kvinnor att våga ta för sig i samhället och
främjar deltagarnas sociala, fysiska och psykiska hälsa. Med samhällsnytta som syfte och
med ett långsiktigt engagemang arbetar Entré kontinuerligt med olika aktiviteter. Najiba
arbetar också med föräldraskap och personlig utveckling för vuxna, som gynnar hela
familjen. Syftet är att stärka nyanlända kvinnors självkänsla och kunskap om svenska
samhället för att på så sätt ge vägar till arbete och utbildning i Sverige, vilket underlättar
integrering.”

12

Stiftelser som har givit bidrag 2019-2020 är:
 Sigrid Göranssons stiftelse
 Stiftelsen den Göranssonska Fonden
 Albert & Anna Göranssons minne
 Folke Bernadottes minnesfond
 Åhléns stiftelse
 Kungliga Sällskapet Pro Patria
 R O E Lundströms minne
 Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
 Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
 Sandvikens kommun: Kultur & Fritid och Integrationsenheten.
 Kronprinsessan Margaretas minnesfond
 Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 LF samhällsfond
 Stiftelsen Ulf Lundahls minnesfond
 Jerringfonden
 Linnea o Josef Carlssons stiftelse
 Gunvor och Josef Anérs stiftelse
 Mohammed H. Alamoudi Foundation for Sustainable Initiatives
 Kronprins Gustaf Adolfs och Sibylla minnesfond
 Kungliga Sällskapet Pro Patria
Bidragen har gett möjlighet att genomföra det årliga projektet ‘SAIK mer än bara
bandy’. Projektet består av följande initiativ:
Högbolägret
Syfte är bl.a. ge deltagarna sysselsättning under en vecka och samtidigt diskutera
etik, moral, och samarbete. Högbolägret har arrangerats i 39 år. Lite kuriosa: lägret
har genomförts under så många år, så att deltagare nu har föräldrar som, dels har
varit deltagare, dels senare varit ledare och nu alltså är förälder till deltagare. Flera
av våra ledande spelare och ledare/ tränare inom föreningen har börjat som
deltagare i Högbolägret
Skridskoskoj
Syftet är ge deltagarna möjlighet att träffa nya kompisar och prova att motionera och
att inspirera till fysiska aktiviteter och i slutändan bättre mående.
Hovetlägret
Deltagare är ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att
ge ungdomarna sysselsättning under en vecka, få en bra start på sommaren och
samtidigt en möjlighet att träffa nya kompisar.
Arrangemang för särskoleelever
Syftet är att ge ungdomar med funktionsnedsättningar en aktiv sysselsättning.
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Internationellt utbyte av ungdomar
Ett av syftena är att ge våra ungdomar en chans att träffa och umgås med ungdomar
från andra länder/kulturer.
Entré
Projekt Entré arbetar med utlandsfödda svenskar och deras välbefinnande. Syftet är
att underlätta integrering i svenska samhället och Sandviken.
Integrationsarbete i och kring Sandviken
Integrerar genom att skapa och leda arbete och trivseln för utlandsfödda i två team.
Sandvikklassikern
Syftet är att ge skolelever möjlighet till fysiska och kreativa aktiviteter under två dagar
och samtidigt få träna samarbete inom klassen.
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Summering
När vi summerar säsongen 2019/2020 så kan vi konstatera att det blev en tuff men
lärorik sådan på många sätt och vis för den nya styrelsen och klubbledningen.
Sportsligt gick det bättre än förväntat för våra herrar som nådde semifinal där Edsbyn
fick ett tufft motstånd i tre matcher av ett skadedrabbat lag. Man föll verkligen med
flaggan i topp. Damerna gjorde en godkänd insats och gick till kvartsfinal där det
unga laget fick möta AIK och även där blev det två tuffa matcher men AIK gick
segrande ur striden.
Under säsongen gjorde föreningen en nystart där man säsongen innan hade
eliminerat den tunga skuldbördan genom kapitaltillskott och skuldnedskrivningar.
Med en ny organisation på plats så hade man bra förutsättningar att belysa alla
verksamheter för att med tiden optimera och utveckla de. Från styrelsehåll hade man
satt ett antal fokusområden där alla beslut inom verksamheten skulle präglas av
lönsamhet, affärsmässighet och professionalism. Ekonomin i fokus kring alla beslut.
Det sattes en tuff budget med målsättningen att visa ett positivt resultat vid
summeringen av verksamhetsåret.
Nu när vi har facit så ser vi att vi har en hel del förbättringar i många delar på
intäktssidan men även ett tapp totalt på partnerintäkter. Omställningen i
partnerarbetet har resulterat i fler partners men tyvärr några neddragningar av större
partners som har resulterat i ett netto som är negativt på den posten.
Även på kostnadssidan har det gjorts en hel del förbättringar men budgeten på vissa
delar ger ett negativt utfall av olika anledningar men främst för att bibehålla kvaliteten
inom de olika verksamheterna för att det långsiktigt ska ge resultat.
Styrelsen tillsammans med klubbledning har lyckats vända negativ publicitet som
klubben drabbades av det förra verksamhetsåret till att SAIK har nämnts med
positiva ordalag och ses som en föregångare för många klubbar med nystarten man
gjorde med allt vad det innebär. Ett lärorikt verksamhetsår för den nya
klubbledningen vilket kommer att leda till en hel del förbättringsåtgärder under
kommande verksamhetsår och därigenom återställande av det negativa egna
kapitalet
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Ett STORT TACK!
Styrelsen vill i denna, som i tidigare verksamhetsberättelser, avsluta med att rikta ett
stort och varmt tack till alla medlemmar, publik, ledare, funktionärer, anställda,
supporterklubben, bidragsgivare och partners för det stöd som Sandvikens AIK
Bandy fått under det verksamhetsår som gått.

Tack vare era värdefulla insatser behåller vi vår position inom svensk bandy och kan
fortsätta med bygget av Ett Hållbart SAIK Bandy.
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